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Özet : Bu çal›ﬂmada ‹zmir civar›ndaki salhanelerde kesilen toplam 30 evcil s›¤›r (Bos taurus L.)’dan elde edilen iﬂkembe içerikleri
Epidinium cinsine dahil siliyatlar aç›s›ndan incelenmiﬂtir.
Araﬂt›rma sonucunda bu cins içerisinde bulunan siliyatlar›n önceden baz› araﬂt›r›c›lar›n (1) yapt›¤› gibi kaudal ›ﬂ›nlanma özelliklerine
dayal› olarak tür düzeyinde ele al›nam›yacaklar› anlaﬂ›ld›. Bu durum s›¤›rlar›m›zda sözkonusu karakterler aç›s›ndan baz› ara
populasyonlar›n saptanm›ﬂ olmas› ve istatistiki analiz yöntemleri ile gösterilmiﬂtir. Sürekli varyasyonlar gösteren bu tip karakterler
için en uygun s›n›fland›rman›n “forma” s›n›fland›rmas› oldu¤u ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu nedenle cins yeniden gözden geçirilerek tayin
anahtar› (s. 31) önerilmiﬂtir. Bundan baﬂka Epidinium e. f. diodonta, E. e. f. triodonta, E. e. f. tetrodonta ve E. e. f. pentodonta
ruminant memelilerden ikinci, s›¤›rlardan ilk kez kaydedilmiﬂlerdir.
Anahtar Sözcükler : ‹ﬂkembe siliyatlar›, Epidinium ecaudatum, Bos taurus, Türkiye.

Morphological and Taxonomical Investigations on the Genus of Epidinium Crawley, 1923
(Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida)
Abstract : Rumen contents obtained from 30 domesticated cattle (Bos taurus L.), slaughtered at abattoirs in the vicinity of Izmir,
were surveyed for ciliates belonging to the genus of Epidinium.
Results of this survey suggested that the ciliates in the genus should not be classified to the species level on the basis of caudal
spination characteristics, as previously proposed (1). Populations intermediate in these characteristics were detected in Turkish cattle
and analysis of the morphometrical data for all criteria did not indicate significant differences for establishing separate species. It
appears that these features, which show continuous variation, are more appropriate for classification as formae. Therefore, the
genus has been revised and a key proposed for identification (p. 31). The present study also reports for the first time, the presence
of Epidinium caudatum f. diodonta n. comb., E. e. f. triodonta, E. e. f. tetrodonta and E. e. f. pentodonta in cattle.
Key Words : Rumen Ciliates, Epidinium ecaudatum, Bos taurus, Turkey.

Giriﬂ
Çal›ﬂmam›z›n konusunu oluﬂturan Epidinium cinsi
Entodiniomorphida (Protozoa: Ciliophora) ordosu alt›nda
s›n›fland›r›l›r (2-9).
Grain (9) yapt›¤› düzenlemelerle bu ordoyu toplam 9
familyaya bölmüﬂtür (Entodiniidae, Ophryoscolecidae,
Troglodytellidae,
Cycloposthidae,
Tripalmaridae,
Prototapirellidae, Spirodiniidae, Polydiniellidae ve

Rhinozetidae). Tamam› herbivor memelilerin mide ve
barsaklar›nda yaﬂayan endokommensal siliyatlard›r.
Ancak bunlardan sadece Entodiniidae ve Ophryoscolecidae
familyalar›na dahil türler ruminantlar›n iﬂkembesinde
bulunur (5, 6). Di¤er 7 familyaya dahil siliyat türleri ise
atlar, su ayg›rlar›, gergedanlar, filler, tapirler, goril ve
ﬂempanzeler ile baz› rodensitlerin kal›n barsa¤›ndan rapor
edilmiﬂtir (5, 6, 9-17).

*Bu çal›ﬂma Prof. Dr. Nimet ÖKTEM (E. Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Bornova-‹zmir)’in dan›ﬂmanl›¤›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ olan Doktora Tezi’ nin bir
k›sm› olup, E. Ü. Rektörlü¤ü Araﬂt›rma Fonu taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
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Epidinium cinsi ilk kez Crawley (18) taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte, bu cinse ait pek çok tür
önceden Ophryoscolecidae ‘nin ilk türleri aras›nda,
Diplodinium spp. ve Ophryoscolex spp. ﬂeklinde
s›n›fland›r›lm›ﬂlard›. Fiorentini (19) 1889’da bu cinse ait
ilk formlar› (Diplodinium ecaudatum, D. caudatum ve D.
cattanei) tan›mlam›ﬂt›r. Da Cunha (20), Eberlein (21)’in
D. caudatum olarak kabul etti¤i formun içinden yeni bir
siliyat, D. eberleiniyi tan›mlam›ﬂt›r. Sharp (22) ise
Fiorentini (19)’nin tan›mlad›¤› 2 türü ve kendisinin
tan›mlam›ﬂ oldu¤u 3 yeni formu (bicaudatum,
tricaudatum, quadricaudatum) Diplodinium ecaudatum’un
formalar› ﬂeklinde s›n›fland›rm›ﬂ ve böylece ilk kez tür
kategorisi alt›nda “forma” taksonunu alttür anlam›nda
protozoon sistemati¤ine getirmiﬂtir. Tan›mlanm›ﬂ olan bu
siliyatlar, Diplodinium cinsinin di¤er üyelerinden vücut
ﬂekli, büyüklük, sinsil bölgelerinin pozisyonu ve iskelet
plaklar›n›n say›s› ile farkl› oduklar› için, Diplodinium’a
göre Ophryoscolex cinsine daha benzer bulunmuﬂ ve Da
Cunha (20), yeni birer formu tan›mlam›ﬂ olan Awerinzew
und Mutafówa (23) [parvicaudatum] ile Dogiel (24)
[gigas] taraf›ndan Ophryoscolex cinsi içerisine
yerleﬂtirilmiﬂlerdir. Ancak Crawley (18)’in Epidinium
cinsini tesis etmesi ile birlikte, tamam› ayni araﬂt›r›c›
taraf›ndan bu cins içerisinde tür düzeyinde ele al›nm›ﬂt›r.
Crawley (18)’den sonra, bugüne de¤in temelde sadece
kaudal ›ﬂ›n say›s› ve bazen ›ﬂ›nlar›n büyüklü¤ü, bazende
bir aksesuar iskelet pla¤›n›n bulunuﬂu aç›lar›ndan farkl›
olan benzer Epidinium’lar›n Dogiel (2) taraf›ndan öne
sürüldü¤ü gibi tek bir türe ait farkl› formalar m› olduklar›
yoksa Kofoid and MacLennan (1) taraf›ndan savunuldu¤u
gibi farkl› türler mi olduklar› hakk›nda pekçok tart›ﬂma
olmuﬂtur. Her iki sistem de günümüz literatüründe
mevcuttur. Ogimoto and Imai (5), Imai (25, 26), Williams
and Coleman (7) bunlar› Epidinium ecaudatum’a dahil
farkl› formalar olarak kabul ederler. Halbuki Van Hoven
(27), Kleyhans and Van Hoven (28) ve Dehority (29, 30)
sözkonusu siliyatlar› ayr› türler ﬂeklinde ele al›rlar.
Bu cinsin üyeleri ASZ’na göre posteriora do¤ru yer
de¤iﬂtirmiﬂ bir DSZ’na sahip nispeten uzunca silindirik
vücutlar›yla karakterize olurlar. Di¤er iﬂkembe siliyatlar›
gibi Epidinium da bir tirbuﬂon tarz›nda yüzer, bununla
birlikte bu hareket biçimi di¤er cinslerinkine oranla daha
barizdir. Epidinium’a dahil siliyatlar Dorsal (=‹p1,
Primitiva), Median (=sa¤, ‹p2, Sternum) ve Ventral (=‹p3,
Parasternum) ﬂekilde tan›mlanan 3 adet iskelet pla¤› ve
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makronukleusun dorsal sa¤ taraf›nda konumlanan 2 adet
kontraktil vakuole sahiptirler (1, 2, 5, 8, 9).
Williams and Coleman (8) kültürde aylar süren
periyotlar boyunca bu siliyatlar›n kaudal ›ﬂ›nlar›n›
kaybetme e¤ilimi gösterdiklerini saptam›ﬂlard›r. Bununla
birlikte, bu olay›n nas›l gerçekleﬂti¤i veya ›ﬂ›nlar›n yeniden
geliﬂimi için hangi koﬂullar›n gerekti¤i bilinmemektedir.
Araﬂt›r›c›lar, farkl› ›ﬂ›n say›lar›na sahip bu organizmalar›n
türden çok, olas›l›kla farkl› formalar olduklar›n› düﬂünmüﬂ
olmalar›na karﬂ›n, hem kesin kan›tlar bulunmad›¤› için,
hem de bu cinse dahil farkl› siliyatlar›n tart›ﬂ›lmas›nda
kolayl›k sa¤lad›¤› için bunlar› tür düzeyinde ele
alm›ﬂlard›r. Williams and Coleman (8)’a göre bugüne
kadar bu cinse dahil toplam 18 tür veya forma
tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte, bunlardan Epidinium
fasciculus (23)’un geçersiz oldu¤unu ve bunun E.
cattanaei’nin bir sinonimi oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir.
Kofoid and MacLennan (1) Epidinium ve
Ophryoscolex’e dahil Dogiel (2) taraf›ndan ayr›lm›ﬂ tüm
formalar› tür düzeyine ç›kartm›ﬂ ve Epidinium’a ait 2 grup
[ecaudatum ve homatum] ile Ophryoscolex’e ait 3 grup
[buissoni, purkynjei, caudatus] oluﬂturmuﬂlard›r.
Epidinium’a dahil baz› siliyatlar› [E. gigas, E. cattanei,, E.
eberleini] tesis ettikleri 2 gruptan hiçbirisine
yerleﬂtiremedikleri gibi, bunlar›n ayr› bir grup içerisinde
düzenlenemiyeceklerini belirtmiﬂlerdir. Bundan baﬂka
Stein (31) taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olan Ophryoscolex
inermis’i ﬂüpheli bulduklar› için, bu türü oluﬂturulan
gruplar›n d›ﬂ›nda b›rakm›ﬂlard›r.
Evcil ruminantlar›n iﬂkembesinde yaﬂayan siliyat
populasyonlar›n›n hangi türleri içerdi¤i konusundaki
kay›tlar (1, 2, 5, 26, 29, 32-57) farkl› co¤rafik
alanlardaki faunalar›n temelde benzer oldu¤unu, bununla
birlikte co¤rafik yerleﬂime ba¤l› olarak baz› türlerin
bulunuﬂunda karakteristik varyasyonlar bulundu¤unu
iﬂaret etmektedir. ‹ﬂkembe siliyat faunalar› farkl› konak
türleri aras›nda, hatta ayni konak türün de¤iﬂik co¤rafi
alanlarda yaﬂayan bireylerinde farkl› olabilir (53, 54).
‹ﬂkembe
siliyat
faunalar›n›n
incelenmesi
ve
karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n, iﬂkembe siliyatlar› aras›ndaki
filogenetik iliﬂkiler hakk›nda bilgi sa¤layaca¤› kesindir (5,
56, 58,59). Sözgelimi Imai et al. (60) taraf›ndan Japon
Ceylan›, Capricornis crispus’da tespit edilmiﬂ olan
Epidinium ecaudatum f. capricornisi sadece bu konakta
bulunur. Halbuki türün di¤er formalar›, örne¤in E.
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ecaudatum f. ecaudatum ve E. ecaudatum f. caudatum
çok geniﬂ bir da¤›l›m sergiler (5). Epidinium’un bu
formas› [baz› yazarlara göre türü], cinsin baﬂka hiçbir
formunda bulunmayan üçe çatall› (trifukat) ›ﬂ›nlara
sahiptir. Oysa bu tip ›ﬂ›nlara sadece Ophryoscolex cinsinde
rastlan›r. Bu nedenle, sözkonusu özellik iki cins aras›ndaki
filogenetik iliﬂkiyi gösteren karakterlerden birini
oluﬂturur (60). Bugüne dek pekçok k›tadan Entodiniidae
familyas›na dahil yaklaﬂ›k 120’nin üzerinde,
Ophryoscolecidae’ye dahil ise takriben 163 türün
iﬂkembede bulundu¤u rapor edilmektedir (8). Son 3 y›l
içerisinde bu listeye yeni ilaveler yap›lm›ﬂ olup (57), baﬂka
co¤rafik alanlar›n ve daha çok say›da kona¤›n
araﬂt›r›lmas›na paralel olarak bu listenin daha da
büyüyece¤ine inan›lmaktad›r. Çünkü daha araﬂt›r›lmam›ﬂ
pek çok konak türü ve farkl› co¤rafik alanlar mevcuttur.
Bu aç›dan ülkemiz iﬂkembe faunas›n›n belirlenmesi,
tan›t›lmas› ve di¤er co¤rafik alanlarda belirlenmiﬂ
olanlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Ülkemizden
ancak birkaç kay›t sadece evcil s›¤›rlardan taraf›m›zdan
gerçekleﬂtirilmiﬂtir (61-63). Son olarak Öktem et al. (64)
ve Torun. (65) taraf›ndan evcil koyunlar (Ovis ammon
aries) üzerinde çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Önceden sadece
Isotrichidae (Ordo: Trichostomatida) ve Entodiniidae’nin
baz› türleri ile s›n›rland›r›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar›m›z, bu kez
Ophryoscolecidae’nin en kompleks üyelerinden biri olan
Epidinium (Subfamilya: Epidininae)’a dahil siliyatlar›n
ülkemiz s›¤›rlar›ndaki bulunuﬂlar›, yap›lar›, morfolojileri
ve s›n›fland›r›lmalar› ile ilgili ortaya ç›kan problemleri
ortadan kald›racak ﬂekilde geniﬂletilmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n
amac›; [a] Ülkemiz evcil s›¤›r (Bos taurus L.) iﬂkembesinde
yaﬂayan Epidinium cinsine dahil siliyatlar›n belirlenmesi,
tan›t›lmas› ve önceden farkl› co¤rafik sahalardan
saptanm›ﬂ olanlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas›, ve [b] Sözkonusu
cinsin içerdi¤i siliyatlar›n taksonomik durumlar› (türforma ?) konusunda ortaya ç›kan problemlerin, bugünkü
bilgiler ile çal›ﬂmada elde edilecek bulgular›n ›ﬂ›¤›nda
yeniden gözden geçirilmesidir.

(sabah saat 8oo ve ö¤leden sonra saat 16oo) verilen
ço¤unlukla yulaf saman›, yonca ve ﬂekerpancar›
molozundan oluﬂan ortalama 4 Kg’l›k ö¤ünlere
al›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹ﬂkembe içeri¤i örneklemeleri genellikle
sabah besleme saatinden yaklaﬂ›k 1-2 saat sonra ve s›¤›r›n
kesilmesinin hemen ard›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹ﬂkembe içeriklerinin elde edilmesi, laboratuvara
taﬂ›nmas›, geçici ve daimi preparat haz›rlanmas›,
mililitredeki toplam siliyat say›s› ve her bir siliyat›n
mililitredeki bulunma oran› (populasyon yo¤unlu¤u)’n›n
hesaplanmas› Öktem ve Göçmen (63)’de oldu¤u gibidir.
Yeni tür ve formalara ait holotip ve paratip demirbaﬂ
numaralar› Göçmen and Öktem (62) taraf›ndan yap›lan
uluslararas› kod sistemi [ZSBEU-RCC: Zoology Section,
Department of Biology, Faculty of Science, Ege
University-Rumen Ciliates of Cattle] dikkate al›narak
verilmiﬂtir.
Protozoonlar›n yap›lar› tan›mlan›rken Puytorac et al.
(66) ve Grain (9) taraf›ndan öngörülen morfolojik
terminoloji tercih edilmiﬂtir. Organizmalar›n ve yap›lar›n›n
orientasyon terminolojisi, siliyatlar›n tamam› için
öngörülen (2, 9) klasik anlay›ﬂ ile uygunluk gösterir.
‹ﬂkelet pla¤› kompleksi ve ›ﬂ›nlar›nn isimlendirilmesi
bu konuda ﬂimdiye dek gerçekleﬂtirilen en kapsaml›
çal›ﬂmay› yapm›ﬂ olan Dogiel (2)’e göredir. Araﬂt›r›c› ana
kaudal ›ﬂ›n (=Ventral Iﬂ›n, Preanal Iﬂ›n)’dan baﬂlamak
üzere, herbir ›ﬂ›na sa¤dan sola do¤ru I-VI aras›nda
de¤iﬂen Romen rakamlar› vererek [Iﬂ›n I, Iﬂ›n II, vs.]
isimlendirmiﬂtir.

Epidinium’a ait vücut olçümleri ve oranlar Dogiel (2)
ve Kofoid and MacLennan (1, 36)’a uygun ﬂekilde
al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada kullan›lan ölçüm ve oranlar, bunlar›n
k›saltmalar› ve kapsad›klar› k›s›mlar aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir:
1.

Hücre Uzunlu¤u [U]: “Gövde uzunlu¤u” da denilen
bu ölçüm vücudun ön ucundan sitoprokt ucuna kadar
olan mesafedir.

2.

Hücre Geniﬂli¤i [G]: Hücrenin dorsoventral
do¤rultudaki en geniﬂ yerinin mesafesi .

3.

Preanal (Primer=Ventral) Iﬂ›n Uzunlu¤u [IU]:
Sitoprokt ucu düzeyinden preanal ›ﬂ›n›n arka ucuna
kadar olan mesafe.

4.

Makronukleus Uzunlu¤u [MaU]: Makronukleusun ön
ucundan arka ucuna kadar olan mesafe.

Materyal Ve Metot
‹ﬂkembe içeri¤i örnekleri (S›¤›r No. 1-30) ‹zmir
civar›ndaki salhanelerde (Manavkuyu, Buca Entegre Et ve
Kemâlpaﬂa P›nar Et Tesisleri) kesilen 30 ergin evcil s›¤›r
(Bos taurus L.)’dan 21.03.1990 ve 10.07.1995 tarihleri
aras›nda elde edilmiﬂtir. Hayvanlar genelde günde iki kez
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5.

Makronukleus Geniﬂli¤i [MaG]: Makronukleusun
dorsoventral do¤rultudaki en geniﬂ yerinin mesafesi.

Bulgular Ve Tart›ﬂma

6.

Mikronukleus Uzunlu¤u [MiU]: Mikronukleusun en
uzun çap›.

7.

Hücre Uzunlu¤u/Makronukleus uzunlu¤u oran›
[U/MaU].

8.

Hücre Uzunlu¤u/Hücre Geniﬂli¤i oran› [U/G].

9.

Makronukleus Uzunlu¤u/Makronukleus Geniﬂli¤i
oran› [MaU/MaG].

Bu cinse ait günümüze dek temelde sadece kaudal
ç›k›nt› say›s›, uzunlu¤u ve ﬂekline (›ﬂ›n veya lob)
dayan›larak tan›mlanm›ﬂ toplam 18 siliyat (Tablo 1)’›n
ayr› ayr› türler mi yoksa tek bir türe ait formalar m›
olarak ele al›nmas› gerekti¤i konusunda makalenin Giriﬂ
k›sm›nda de¤inildi¤i gibi birbirine z›t fikirler mevcuttur.
Bununla birlikte, aylar süren periyotlar boyunca kültür
edilen bu protozoonlarda kaudal ç›k›nt›lar›n say›s›, ﬂekli ve
uzunlu¤unda indirgenmenin meydana geldi¤i, hatta ›ﬂ›nl›
formlar›n tamamen ›ﬂ›ns›z formlara dönüﬂtü¤ü
gösterilmiﬂtir (7, 8, 68-70). Bu nedenle, sözkonusu
karakterlere tür s›n›fland›rmas› aç›s›ndan uygun
taksonomik ölçütler olarak bakmak uygun görünmez.

10. Hücre Uzunlu¤u/Preanal Iﬂ›n Uzunlu¤u oran› [U / IU].
Çal›ﬂmada (Metin ve ﬁekillerde) kullan›lan di¤er
k›saltmalar aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
ASZ : Adoral sil zonu.

N : Nas (Nasse veya Özofagus).

DSZ : Dorsal sil zonu.

P

EES : Ekto-endoplazmik s›n›r.

Pel : Pelikül.

: Peristom.

‹p1 : 1. iskelet pla¤› (Dorsal plak, Primitiva). Po : Peliküler oluk veya oluklar.
‹p2 : 2. iskelet pla¤› (Median plak, Sternum). Pp : Periferal periplazma
(Endoplazma).
‹p3 : 3. iskelet pla¤›

S

: Sentroplazma.

‹ps : ‹nterperiplazmik s›n›r.

O

: Sa¤ Oluk.

Kv

Sp : Sentral periplazma

(Ventral plak, Parasternum).

: Kontraktil vakuol veya vakuoller.
(Ektoplazma).

M

: Makronukleus.

St : Sitoprokt (Hücre anüsü).

m

: Mikronukleus.

Stt : Sitoproktal tüp (Rektum).

→

: Lob veya lobcuk.

I

: Primer (Ana
kaudal,Preanal,Ventral) ›ﬂ›n.

II-VI : Sekonder (‹kincil) kaudal

Epidinium Crawley, 1923 (18)

Çal›ﬂmam›zda Türkiye evcil s›¤›rlar›nda bulunan
Epidinium cinsine dahil siliyatlar› belirlemenin yan›nda,
bunlar›n farkl› farkl› türler mi yoksa tek veya daha fazla
türe ait de¤iﬂik formalar m› olarak ele al›nmas› gerekti¤ini
kantitatif olarak ortaya koymak amac›yla, hemen bütün
morfolojik özellikleri kar›ﬂ›k haldeki frekans histogramlar›
ve tek yönlü varyans analizi grafikleri ile
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. De¤erlendirme¤e al›nan siliyat
populasyonlar›n›n tamam›, hatalar› en aza indirmek üzere
benzer habitat ve benzer beslenme koﬂullar›na sahip
s›¤›rlardan sa¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca örnek say›lar› eﬂit
tutulma¤a çal›ﬂ›lm›ﬂ ve ayni konaktan olmas› tercih
edilmiﬂtir.
Bundan baﬂka, farkl› konaklarda bulunan benzer
siliyat formlar› aras›nda dikkate al›nan morfolojik ölçütler
aç›s›ndan fark bulunup bulunmad›¤› CD de¤erleri ile
ortaya konmuﬂtur.

Iﬂ›nlar.

‹statistik verilerin, karﬂ›laﬂt›rmada kullan›lan varyans
analizi sonuçlar›n›n ve da¤›l›ﬂ histogramlar› ile e¤rilerinin
elde edilmesinde Minitab prosedürleri (MINITAB
Reference Manual, 1991: P.C. Version, release 8.
Quickest Inc., Rosemont, Pennsylvania) kullan›lm›ﬂt›r.
Bundan baﬂka karakterler aras›ndaki fark›n derecesini
daha kolay de¤erlendirmek amac›yla Mayr (67)’›n ortaya
koymuﬂ oldu¤u Farkl›l›k Katsay›s› (Coefficient of
Difference)[CD] de¤erleri de hesaplanm›ﬂt›r..
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Epidinium cinsine dahil olarak önceden tan›mlanm›ﬂ ve
çal›ﬂmam›zda da belirlenmiﬂ olan tüm populasyonlar, ›ﬂ›n
uzunlu¤unu temsilen Ventral (Preanal) ›ﬂ›n uzunlu¤u [IU]
da dahil olmak üzere de¤iﬂik morfolojik özellikler
aç›s›ndan kar›ﬂ›k halde ele al›nd›klar›nda (ﬁekil 2) MaG,
MiU ve U/IU oran› haricinde frekans histogramlar› normal
yahut normale yak›n da¤›l›ﬂlar gösterecek ﬂekilde ortaya
ç›kar. Tür diagnozunda önemli olabilecek karakterler
[U/MaU oran›, U/G oran› ve MaU/MaG oran›](ﬁekil 2)

B. GÖÇMEN

süreklilik mevcuttur. Di¤er bir aç›dan bak›ld›¤›nda, E. e. f.
cattanei’de gözlenen bu farkl›l›k, konak farkl›l›¤›ndan
kaynaklanabilir. Ele al›nan tüm populasyonlar 27 no’lu
s›¤›rdand›r. Halbuki E. e. f. cattanei bu s›¤›rda tespit
edilmedi¤i için 28 no’lu s›¤›rdan seçilmiﬂtir (Tablo 2)
Sonuç olarak sadece kaudal ›ﬂ›n say›s› ve uzunlu¤u
aç›s›ndan farkl› olan önceden tan›mlanm›ﬂ ve
çal›ﬂmam›zda da saptanan Epidinium’lar›n tamam›,
priorite ilkesi gözönünde tutularak Epidinium
ecaudatum’a dahil formalar ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂtir.

aç›s›ndan ele al›nan tüm populasyonlar›n kar›ﬂ›k haldeki
frekans histogramlar›n›n normal da¤›l›ﬂ göstermesi,
bunlar›n tek bir tür E. ecaudatum alt›nda ele al›nmas›
gerekti¤ini iﬂaret eder. MaG ve MiU bak›m›ndan görülen
bi- ve multimodal da¤›l›ﬂlar (ﬁekil 1.e ve f) ise herbir
populasyonun kendi içinde gösterdi¤i varyasyonlardan
kaynaklanabilir. Nitekim ayni populasyonun bireyleri
aras›nda sözkonusu karakterler aç›s›ndan varyasyonlar
oldu¤u gözlenir. U/IU oran›nda görülen (ﬁekil 2.d)
bimodal da¤›l›ﬂ›n, varyans analizi dikkate al›nd›¤›nda
oldukça uzun ana kaudal ›ﬂ›n ve ›ﬂ›nlara sahip Epidinium
ecaudatum f. cattanei’den kaynakland›¤› anlaﬂ›l›r. Sadece
bu karaktere dayal› olarak sözkonusu siliyat› ayr› bir tür
halinde kabul etmek uygun de¤ildir. Çünkü IU aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda (ﬁekil 1.c) tüm populasyonlar aras›nda
n
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Tablo 1.

Epidinium cinsine dahil günümüze dek tan›mlanm›ﬂ siliyatlar ve baﬂl›ca özellikleri (Foto.: Foto¤rafik görüntüleme yap›lan kaynak)[U ve G
de¤erleri 8 no’lu kayna¤a dayan›larak verilmiﬂtir].

Siliyat/ Tan›mlama*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ecaudatum (19)
gigas (24)
caudatum (19)
hamatum (80)
lunatus (27)
bulbiferum (2)
bicaudatum (22)
tricaudatum (22)
bovis (39)
eberleini (21)
quadricaudatrum (22)
parvicaudatum (23)
cattanei (19)
fasciculus (23)
rusa (39)
capricornisi (60)
dactylodonta (78)
camerounense (83)

Tablo 2.

* Di¤er
Kaynaklar

U
(µm)

G
(µm)

Iﬂ›n

Lob

Foto.

1,2,8,18,28
2,8
1,2, 28
2,8
8
2,8
1,2,8,18
1,2,8,18,28
8
1,2,8
1,8,18,28
2,8
1,2,8,18
1,8
1,8,28
8
18,79
——-

122-132
135-230
85-140
104-150
53-69
98-150
82-144
98-140
150-200
85-118
110-119
82-160
78-120
85-110
80-105
90-130
68-122
——-

40-45
53-100
37-54
43-61
23-31
43-61
39-60
20-77
70-120
42-65
48-52
38-54
42-65
45-60
40-50
50-70
32-58
——-

————1
1
1
——2
3
3
1
4
5
5
5
5
5

——————————1
——————2
————————————2-5
——-

5,77,65
77
5,8,65
5
——5
5,65
8,65
——5
5,65
5,65
5,8
————5,60
————-

Epidinium’a dahil siliyatlar›n bulunduklar› s›¤›rlar, mililitredeki total siliyat say›lar›, herbir siliyat›n bulunma oran› ve görülme s›kl›klar› [+
bulunma oran›, ilgili siliyat›n ölçülemiyecek derecede düﬂük yo¤unlukta bulundu¤unu iﬂaret eder].

Siliyat

S›¤›r No ve Bulunma Oran› (%)
1

E. e. f. ecaudatum
0.20
E. e. Bulbi-dactylodonta serisi +
E. e. f. caudatum
2.80
E. e. f. bicaudatum
_
E. e. f. tricaudatum
_
E. e. f. quadricaudatum
_
E. e. f. cattanei
_
Total Siliyat Say›s› (x 105) 4.53

Görülme

2

4

5

6

7

11

12

13

0.28
+
2.24
0.28
_
_
_
5.30

0.22
+
0.22
0.67
_
_
_
6.55

0.20
+
3.40
0.40
_
_
_
6.35

0.40
+
7.20
_
_
_
_
5.85

3.54
+
2.36
_
_
_
_
5.35

14.21
0.60
2.73
0.40
0.20
_
0.20
6.57

5.14
+
2.29
_
_
_
0.29
8.75

6.67
1.00
1.67
_
_
_
1.00
8.55

›ﬂ›nl›lar ise Caudatum serisi ﬂeklinde ele al›nm›ﬂt›r. Burada
kullan›lan “Seri” s›n›fland›rmas› gerçek bir taksonomik
kategori olmamakla birlikte, posterior vücut k›sm›
aç›s›ndan benzer yap›daki siliyatlar› biraraya toplamay›
amaçlamaktad›r. Bu tip bir gruplama siliyatlar aras›
iliﬂkileri daha kolay ifade etme rahatl›¤› sa¤lar. Bundan
baﬂka, gerek kültür çal›ﬂmalar› (7, 8, 69) gerekse in vivo
gözlemler ile Entodiniomorphida içerisindeki filogenetik
iliﬂkiler (1, 36, 37, 40, 58, 59, 71, 72) gözönüne
al›nd›¤›nda, loblar›n ›ﬂ›nlara göre daha primitif karakterler
oldu¤u ve dolay›s› ile burada yap›lan seri
s›n›fland›rmas›n›n anlaml› oldu¤u ortaya ç›kar.
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——-

15

27

28

0.20 9.90 0.60
_
3.96 0.10
_
24.75 0.90
_
0.20
_
_
0.09
_
_
0.05
_
_
_
1.10
7.78 1.60 1.75

30

S›kl›¤› (%)

0.60
+
0.30
_
_
_
_
8.30

43.33
40.00
40.00
16.67
6.67
3.33
13.33

Taksonomi ve Morfolojik Tan›mlamalar
Çal›ﬂmada elde edilen kantitatif veriler ve önceden
çeﬂitli araﬂt›r›c›lar taraf›ndan kültür çal›ﬂmalar›ndan
sa¤lanan bilgiler gözönünde tutularak Epidinium cinsi
yeniden gözden geçirilmiﬂtir. Buna göre cinsin diagnosis’i
ﬂöyledir:

Genus: Epidinium Crawley, 1923 (18)
Vücut az çok lateral bas›kt›r. ASZ’na göre posteriora
do¤ru yer de¤iﬂtirmiﬂ bir DSZ’na sahip nispeten uzunca
silindirik vücutlu siliyatlard›r. Dorsal vücut yüzeyi konveks
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(d›ﬂ bükey), ventral yüzey ise ço¤unlukla düz, nadiren
konkav (iç bükey)’d›r. Aktif ﬂekilde hareketli bu
organizmalarda, vücudun yaklaﬂ›k 1/5’lik anterioru silli
olarak ay›rt edilir. DSZ vücudun yan taraflar›na do¤u
uzanarak kabaca bir yar›m daire oluﬂturur: sa¤ ucu daima
soldakine oranla biraz ön tarafta yerleﬂir. ‹skelet
kompleksi dorsal [‹p1, Primitiva], median [‹p2,
Sternum]ve ventral [‹p3, Parasternum] olmak üzere 3
adet iskelet pla¤›ndan oluﬂur. Kontraktil vakuol say›s›
daima 2’dir ve vücudun dorsal yüzeyinin hemen alt›nda
ard arda dizilirler. Sa¤ vücut yüzeyi üzerinde dorsal tarafa
yak›n uzunlamas›na bir oluk taﬂ›rlar. Vücudun posterior
yar›m›, geriye do¤ru giderek daral›r. Bununla birlikte bu
daralma arka uçta ilave ç›k›nt›lar (lob veya ›ﬂ›n) ve bazen
de periplazmik peliküler katlanmalar ile belirginli¤ini
kaybeder. Makronukleus ﬂekli az çok varyosyon gösterir:
ço¤unlukla çubuk, nadiren loblu çubuk veya merce¤imsi
(lentikular) ﬂekillidir. Bununla birlikte, araka uca do¤ru
derece derece daral›r. Mikronukleus elipsoid veya ovale
yak›n elipsoid ﬂekillidir. Tek türü, Epidinium ecaudatum
(19) mevcuttur. Bununla birlikte yine bu cinse dahil
edilebilecek ve s›¤›rlar›m››zda s›k olarak rastlanan,
kalitatif morfolojik farkl›l›klara sahip yeni bir form ayr›
bir tür olarak tasarlanm›ﬂt›r. Üzerinde kapsaml› bir
çal›ﬂmay› gerektirdi¤i için burada tan›mlanm›yacakt›r.

Epidinium ecaudatum (Fiorentini, 1889) (19)
Vücudunun posterior yar›m›nda herhangi bir
periplazmik peliküler halkalanman›n bulunmamas›,
DSZ’nun sol kolunun sa¤dakine oranla nispeten k›sa oluﬂu
ile karakterize olur. DSZ’nun sol yüze uzanan bu kolu
ancak ASZ’nun dorsal hizas›na kadar ulaﬂ›r. ‹skelet
kompleksinin en uzun eleman› olan ventral iskelet pla¤›
(‹p3) en fazla makronukleusun biraz arka seviyesinde son
bulur, hiçbir zaman sitoprokt düzeyine kadar ulaﬂmaz.
Vücudun posterior ucunda bulunan kaudal ç›k›nt›lar›n
say›s›, bunlar›n uzunluklar› ve ﬂekillerine göre formalar
ay›rt edilir.
Burada öncelikle üzerinde durulmas› gerekli bir husus,
iﬂkembe siliyatlar› aras›nda kullan›lmas› kaç›n›lmaz hale
gelen “forma” s›n›fland›rmas›n›n gereklili¤i ile ilgilidir.
S›n›fland›rmada Kaudal Ç›k›nt›lar›n Yeri ve Önemi:
Kaudal ç›k›nt›lar mikroskobik incelemelerde en fazla
dikkat çeken özelliklerden birisini oluﬂturur. Bununla
birlikte, t›pk› daha primitif karakterli cinslerde
(Entodinium, Diplodinium, Eudiplodinium vs.) pekçok
araﬂt›r›c› (2, 5, 68, 70, 52, 56, 62) taraf›ndan kesin
olarak gösterildi¤i gibi, kaudal ç›k›nt›larda say›sal,
uzunluk ve ﬂekil aç›s›ndan sürekli varyasyonlar
bulunmaktad›r. Bu nedenle bu tip özelliklerin halen
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türlerin taksonomik karakterleri olarak ele al›nmas›
uygun olmaz. Bundan baﬂka, ayni konak içerisinde kaudal
ç›k›nt› varyasyonu oldu¤u bilinmektedir (56, 62). Bu
çal›ﬂmada da ayni konak içerisinde (Tablo 2) tüm
Epidinium üyeleri aç›s›ndan kaudal ç›k›nt› varyasyonu
gözlenmiﬂtir. Hatta baz› bireylerin hangi form olarak
kabul edilmesi gerekti¤i konusunda dahi ﬂüpheye
düﬂülmüﬂtür. Dikkat çeken hususlardan birisi ise ayni
temel özelliklere sahip bireylerin sadece kaudal ç›k›nt›
say›s› ve uzunlu¤u bak›m›ndan farkl› olmalar›, ayr›ca ayni
konak içerisinde bulunan benzer Epidinium’lar›n kaudal
›ﬂ›n say›s› aç›s›ndan istisnas›z bir dizi oluﬂturacak ﬂekilde
(›ﬂ›ns›z, tek ›ﬂ›nl›, 2 ›ﬂ›nl›, 3 ›ﬂ›nl›, 4 ›ﬂ›nl› vs.) bulunuﬂudur
(Tablo 2). Kaudal ç›k›nt› uzunlu¤undaki varyasyonun
sürekli oldu¤u, ›ﬂ›nl› formlarda hepsinde ortak olarak
bulunan ventral ›ﬂ›n uzunlu¤u indikatör al›narak burada
da gösterilmiﬂtir (ﬁekil 1.c). Dolay›s› ile bu özelli¤e
dayan›larak Banerjee (39) taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i
gibi türler tesis etmek kesinlikle hata olur.
Ayni konak içerisinde kaudal ç›k›nt› varyasyonunun
bulundu¤unun gösterilmiﬂ olmas› nedeni ile, bu özelli¤i
“alttür” karakteri olarak tesis etmek de uygun de¤ildir.
Bu yüzden, kaudal ç›k›nt› özelliklerinin Uluslararas› Zooloji
Nomenklatürü Yasas› (67)’n›n kural olarak koymad›¤›
“forma s›n›fland›rmas›” kullan›ld›¤› taktirde en elveriﬂli
oldu¤u görülür.
Formalar oluﬂturman›n gereksiz oldu¤u konusunda
baz› fikirler (73) de bulunmas›na karﬂ›n, kaudal
ç›k›nt›lar›n iﬂkembe siliyatlar›n›n konaklar› aras›ndaki
farkl›laﬂmas› ile iliﬂkili olabilece¤i düﬂünülür (56).
Sözgelimi Epidinium ecaudatum f. capricornisi (bi- ve
trifurkat ›ﬂ›nl› form) sadece tek bir konakta, Japon
Ceylan› Capricornis crispus’da (60) bulunur. Halbuki bu
türün di¤er formalar› E. e. f. ecaudatum ve E. e. f.
caudatum s›¤›r, koyun ve keçileri kapsayan çok geniﬂ bir
da¤›l›m sergilerler (5, 8).
Iﬂ›n geliﬂiminin türleraras› antogonizme ba¤l› olarak
korunmaya yönelik geliﬂti¤ine iliﬂkin tek kesin kay›t
sadece Entodinium caudatum için bildirilmiﬂtir (8, 68,
69). Epidinium’lar için ise henüz böyle bir kay›t yoktur.
Bununla birlikte, kültürde 2-4 hafta tutulan siliyatlarda
kaudal ›ﬂ›n veya ›ﬂ›nlar›n geriye dönüﬂsüz ﬂekilde ortadan
kalkt›¤› gözlenmiﬂ (69) ve bunun fizyolojik koﬂullardaki
de¤iﬂikliklerle eﬂleﬂebilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
Hungate (74) ve Wilkinson and Van Hoven (75)
iﬂkembe siliyatlar›n›n pH 5.5-8.0 aras› de¤erler d›ﬂ›nda
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kalan asiditelere duyarl› olduklar›n› ve bu yüzden ›ﬂ›n
geliﬂtiremediklerini ileri sürerler. Lubinsky (40) ise düﬂük
niﬂasta diyeti ile beslenen hayvanlarda, siliyat
populasyonunun indirgenmiﬂ kaudal ›ﬂ›nl› formlar lehinde
geliﬂti¤ini, buna karﬂ›n niﬂasta bak›m›ndan zengin besinle
beslenen konaklarda iyi geliﬂmiﬂ kaudal ›ﬂ›nlanma
gösteren formlar›n bask›n hale geldi¤ini bildirmiﬂtir.
Benzer gözlemler, taraf›m›zdan Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nden sa¤lanan koyun iﬂkembe içeriklerinde
de saptanm›ﬂt›r (yay›nlanmam›ﬂ sonuçlar): bu¤day diyetli
iﬂkembe içeriklerinde Epidinium’lar›n ›ﬂ›nl› olmalar›, buna
karﬂ›n yeﬂil ot diyetli içeriklerdekilerin ise ›ﬂ›ns›z oluﬂu
dikkat çekicidir.
Dolay›s› ile Epidinium ve daha geniﬂ anlamda di¤er
iﬂkembe siliyatlar›nda kaudal ›ﬂ›nlanmada görülen
varyasyonlar›n, konak içi veya konaklar aras› iﬂkembe
içeri¤i fizyolojik koﬂullar›nda meydana gelen
farkl›laﬂmalar ile ilgili oldu¤unu ve bu farkl›laﬂmalar›n
spesifik olabilece¤ini kabul etmek gerekir. Yukar›da
de¤inilen nedenlerden dolay› iﬂkembe siliyatlar›n›n bir
türü içerisinde formalar yapman›n anlaml› oldu¤u ortaya
ç›kar. Buna göre Epidinium ecaudatum’a ait s›¤›rlar›m›zda
belirlenen formalar sinonim isimleri de verilerek aﬂa¤›da
tan›mlanm›ﬂt›r.

Ecaudatum Serisi
Vücudun posteriorunda kaudal ç›k›nt› bulunmaz. Tek
formas› mevcuttur.

Epidinium ecaudatum
(Fiorentini, 1889) (19)

forma

ecaudatum

[ﬁekil 3-5; Tablo 3]

Diplodinium ecaudatum Fiorentini, 1889, Thessis
Pavia (Pavia, frar. Fusi), pp. 15-16, figs. 1, 2; Eberlein,
1895, Zeitschr. f. wiss. Zool., 59: 263-264, fig. 19.
Diplodinium ecaudatum forma ecaudatum Sharp,
1914, Univ. Calif. Publ. Zool., 13: 62-90, figs. A-D, Pls.
3, 6, 7; Becker and Talbott, 1927, Ibid., 1: 354, fig. 22.
Ophryoscolex inermis Da Cunha, 1914, Mem. Inst.
Oswaldo Cruz, 6: 58, 60-62.
Ophryoscolex labiatus Awerinzew und Mutafowa,
1914, Arch. Protistenkd.,33:114-115, fig. 6.
Ophryoscolex ecaudatus Dogiel, 1925, Ann. de
Parasit., 3: 135, 192, 248, 250.

B. GÖÇMEN

ﬁekil 3.

Epidinium ecaudatum f.
ecaudatum. (A: soldan, B:
sa¤dan,C:dorsalden ve D,:
ventralden görünüﬂler.

20 µm

B
A

C

Ophryoscolex ecaudatus forma ecaudatus Dogiel,
1925, Arch. Rus Protistol., 4: 57-61, figs.18-20.
Epidinium ecaudatum Crawley, 1923, Nat. Sci.
Philad., 75: 393-414; Kofoid and MacLennan, 1933,
Univ. Calif. Publ. Zool., 39: 4-5.

D

Ophryoscolex ecaudatus forma gigas Dogiel, 1925,
Arch. Russ. Protistol., 4: 57-61, figs. 19-20 [Murmansk,
Rus.; Lenningrad Univ. (Zootomisch. Lab.)]; syn. nov.
Epidinium ecaudatum forma gigas Dogiel, 1927,
Arch. Protistenkd., 59: 173-175, fig. 99; syn. nov..
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Karakterler

U
G
MaU
MaG
MiU
U/MaU
U/G
MaU/MaG

S›¤›r 27’de birlikte bulunan Epidinium ecaudatum f. ecaudatum ve E. ecaudatum Bulbi-dactylodonta serisine dahil formalardaki çeﬂitli
karakterlere iliﬂkin morfometrik özetler (M= Aritmetik Ortalama, Min.-Max.=Minimum -Maksimum De¤erler, SD= Standart Sapma,
SE=Standart Hata).

Epidinium ecaudatum
f. ecaudatum
[S›¤›r 27] n = 26
Min.-Max.
M
SD
55.00-95.00
25.00-37.50
27.50-52.50
5.00-11.25
2.50-3.25
1.75-2.38
2.19-3.18
2.75-7.00

80.58
29.95
40.58
7.87
4.39
2.25
2.69
5.23

10.29
3.19
7.18
1.24
1.04
1.33
0.26
0.98

SE
2.02
0.63
1.41
0.24
0.20
0.26
0.05
0.19

Epidinium gigas Kofoid and MacLennan, 1933, Univ.
Calif. Publ. Zool., 39: 13; syn. nov.
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda hiçbir kaudal
ç›k›nt› bulunmaz. Posteriora do¤ru giderek daralan bir
vücut ile karakterize olur: posterior uç düz
yuvarla¤›ms›d›r. Türün tip formas›d›r.
Deskripsiyon:Vücut uzunca silindirik ﬂekilli, yanlardan
nispeten bas›kt›r. Ölçüm yap›lan 27 no’lu s›¤›rda (Tablo 3)
uzunluk [U] ortalama 80.58 µm, geniﬂlik [G] 29.95 µm,
U/G oran› 2.69 ﬂeklinde belirlenmiﬂtir. Ventral ve sol
yüzeyler düz veya azçok konkav, dorsal ve sa¤ yüzeyler
ise oldukça konvekstir (ﬁekil 3-5). Oral veya ASZ aç›kl›¤›
yaklaﬂ›k 45°’lik bir aç› ile ventrale ve yaklaﬂ›k 30°’lik bir
aç› ile de sola do¤ru yönelir. ‹nce uzunlamas›na
striasyonlar (çizgilenmeler) pelikülü süslerler.
‹skelet kompleksi, pelikülün hemen alt›nda sentral
periplazmada ASZ’nun dorsal orta hizas› ile solu aras›nda
anteriorda baﬂlay›p, posteriorda vücudun sa¤ ventral
taraf›na do¤ru k›vr›larak uzanan 3 adet iskelet pla¤›ndan
oluﬂur (ﬁekil 5a). Ventral plak, oral bölgenin sol kenar›
yak›n›ndan do¤ar ve posteriorda biraz sa¤a do¤ru k›vr›l›r.
Sol ventral tarafta takriben makronukleusun posterior
ucu düzeyinde son bulur. Bu plak di¤erlerine oranla daima
nispeten daha uzun olmakla birlikte, baz› örneklerde biraz
daha k›sa olarak gözlenir. Geniﬂ olan Median (sa¤) plak
oral bölgenin sa¤ taraf›n›n ventral yar›s› boyunca do¤ar ve
ventral pla¤a paralel uzan›r. Ventralden bak›lan
örneklerde (ﬁekil 3D) ön tarafta iki plak aras›nda
merce¤imsi (lenticular) dar bir sitoplazmik pencere ay›rt
edilir.Ventral plak posteriora do¤ru Median plak alt›na
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Epidinium ecaudatum
Bulbi-dactylodonta Serisi
[S›¤›r 27] n = 26
Min.-Max.
M
SD
95.00-125.00
36.25-48.75
48.25-77.50
10.63-13.13
5.00-7.50
1.61-2.05
2.41-2.69
3.81-5.90

108.80
42.78
57.95
12.19
6.54
1.88
2.54
4.75

7.92
3.30
6.36
0.62
0.94
0.08
0.08
0.54

SE

CD

1.55
0.65
1.25
0.12
0.18
0.02
0.02
0.11

1.55
1.98
1.30
2.32
1.09
0.26
0.44
0.32

do¤ru sokulur ve bazen en arka uçta 2 plak birbiri ile
birleﬂebilir. Daha dar olan Dorsal plak ise oral bölgenin
dorsal yar›s› boyunca do¤ar ve Median plak ile
Makronukleus aras›nda posteriora do¤ru uzan›r. Dorsal
ve Median plaklar, makronukleusun ön ucu ile yaklaﬂ›k
ortas› aras›ndaki bir mesafede, Ventral ve Median plak
aras›ndakine oranla oldukça daha bariz olan ve sa¤
yüzden bak›lan örneklerde (ﬁekil 3B) daha belirgin ﬂekilde
ay›rt edilen ikinci bir sitoplazmik pencere ile birbirinden
ayr› olarak gözlenir. Bununla birlikte, makronukleusun
yaklaﬂ›k ortas› düzeyinden itibaren Dorsal ve Median
plaklar birbirlerine oldukça yaklaﬂ›p derece derece
kaynaﬂ›rlar. Bu nedenle vücudun posterior yar›s›nda
sözkonusu 2 plak aras›nda bariz bir s›n›r ay›rt etmek
olanaks›zd›r. ‹skelet plaklar›nda yukar›da sözü edilen tüm
özellikler, türün di¤er formalar› için de geçerlidir.
Sentral periplazma, sil zonlar›n›n (ASZ ve DSZ)
bulundu¤u ön uç haricinde nispeten incedir.
Makronukleus, dorsal iskelet pa¤› (‹p1)’n›n kenar›na
yap›ﬂ›k vaziyette sa¤ dorsal yüzey alt›nda uzan›r: kabaca
uzam›ﬂ çubuk ﬂekillidir. Mikronukleusu küçük elipsoidal
bir yap› halindedir ve makronukleusun sa¤ dorsal
taraf›nda bulunan bir çöküntüde konumlan›r.
‹ki kontraktil vakuolü dorsal median hatt›n biraz
sa¤›nda ve dorsal yüzeyin hemen alt›nda sentral
periplazmada yeral›r (ﬁekil 4b). Öndeki vakuol
arkadakinden daha büyüktür, boﬂalt›m kanal› ile porlar›,
bilhassa dorsalden bak›lan örneklerde barizdir (ﬁekil 3C).
Ön kontraktil vakuol makronukleusun 1/5’lik ön k›sm›
hizas›nda, arkadaki ise makronukleusun posterior ucu
düzeyinde bulunur.
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ﬁekil 4.

Nas ve içerdi¤i sentroplazma, vestibülden sa¤ yüzeye
ve makronukleusun sa¤›na do¤ru posteriora uzanarak,
makronukleusun uzunlu¤unun yaklaﬂ›k orta düzeyinde
belirginliklerini kaybederler ve sentroplazma, periferal
periplazmaya kar›ﬂ›r (ﬁekil 3C). Iﬂ›k mikroskobunda aç›k
renkli opak bir bölge halinde ay›rt edilir. Periferal
periplazma DSZ seviyesinden vücudun posterioruna kadar
uzan›r. Vücudun posteriorunda ve ventralinde 5 µm-17.5
µm uzunu¤unda dar bir sitoproktal tüp (rektum) ile
d›ﬂar›ya aç›l›r (ﬁekil 5a). Sitoproktal tübü döﬂeyen ince
uzunlamas›na fibriller opak görünüﬂlü ve belirsizdir. Bu
tüp dorsal median hat ile yaklaﬂ›k 25°-30°’lik bir aç›
yapacak ﬂekilde sola do¤ru e¤imlidir. Sitoprokt (hücre
anüsü) posterior uçta sa¤ dorsal taraftan bak›ld›¤›nda
kolayca görülebilen dar eliptik bir yap› ﬂeklindedir.
Da¤›l›ﬂ›: Oldukça geniﬂ bir da¤›l›ﬂ (‹talya, Almanya,
Rusya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika,
Brezilya) gösterir (1, 19-22, 35, 43, 76). Japonya’daki
s›¤›r, koyun ve keçilerde oldukça yayg›n olarak rapor
edilmiﬂtir (76). Ço¤unlukla di¤er Epidinium’larla ve
bilhassa E. ecaudatum f. caudatum ile birlikte bulunur.
Bununla birlikte, Yeni Zelanda’daki evcil s›¤›r (Bos
taurus)’larda (43) ve Tayland’daki Çift Hörgüçlü Hint
S›¤›rlar› (Bos indicus, Zebu)’nda (49) belirlenememiﬂtir.
Ayr›ca Kleyhans and Van Hoven (28) taraf›ndan Güney
Afrika’daki Çal› Antilobu, Tragelaphus scriptus ve zürafa
(Giraffa camelopardalis)’larda, Banerjee (39) taraf›ndan

Epidinium
ecaudatum
f
ecaudatum’ un MFS (=Metil
Formalin Salin) uygulanm›ﬂ
bireylerinde sol (a) ve dorsal
(b)
görünüﬂlere
iliﬂkin
fotomikrograflar.

Hindistan’da Rusa unicolor’da (bir çeﬂit ceylan) ve
Westerling (77) taraf›ndan Finlandiya’daki Ren geyikleri
(Rangifer tarandus)’nden bildirilmiﬂtir. S›¤›rlar›m›zda en
s›k görülen (%43.33) forma olarak tesbit edilmiﬂtir. Türe
ait di¤er formalar›n bulunmad›¤› 15 no’lu s›¤›rda dahi
saptanm›ﬂt›r (Tablo 2).
Taksonomik De¤erlendirme: Epidinium ecaudatum
f. ecaudatum türün tip ve en basit yap›l› formas›d›r. Di¤er
formalardan hiçbir kaudal ç›k›nt›ya sahip olmamas›,
posterior ucunun düz yuvarla¤›ms› olmas› ile farkl›d›r.
Bu formaya ait s›¤›rlar›m›zdan elde edilen çeﬂitli
morfometrik veriler, bilhassa U, G ve U/G oran› önceden
çeﬂitli araﬂt›r›c›larca saptanm›ﬂ olanlarla azçok farkl›d›r
(Tablo 4). Bununla birlikte Kleyhans and Van Hoven (28)
taraf›ndan elde edilen de¤erler ile ülkemiz s›¤›rlar›ndan
saptanm›ﬂ olanlar hemen hemen birbirinin aynidir. Bu
benzerlik belkide Türkiye s›¤›rlar› ile G. Afrika
zürafalar›n›n benzer beslenme koﬂullar› veya
davran›ﬂlar›na sahip oluﬂlar› ile aç›klanabilir. Bununla
birlikte bu durum, görünüﬂ olarak Epidinium ecaudatum
f. ecaudatum’un sözkonusu karakterler (U, G, U/G)
aç›s›ndan oldukça geniﬂ varyasyon s›n›rlar›na sahip
oldu¤unu iﬂaret eder. Bu nedenle bu tip morfometrik
ölçütleri tek baﬂlar›na taksonomik aç›dan de¤erli bulmak
yanl›ﬂ olur.
Kofoid and MacLennan (1) E. e. f. ecaudatum’u yine
kendilerinin tan›mlam›ﬂ oldu¤u Ecaudatum grubu’nun ilk
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Tablo 4.

Epidinium ecaudatum f. ecaudatum’a ait de¤iﬂik araﬂt›r›c› ve konaklardan rapor edilmiﬂ olan baz› morfometrik bulgular (Ölçümler µm
cinsindendir).

Kaynak
Fiorentini (19)
Sharp (22)
Dogiel (2)
Dogiel (24)
Kleyhans and Van Hoven (75)
ﬁimdiki Çal›ﬂma

Konak

U

Evcil S›¤›r
Evcil S›¤›r
Evcil S›¤›r
Ren Geyi¤i
Zürafa
Evcil S›¤›r

120
127 (122-132)
124 (98-152)
109 (90-136)
85 (52-128)
81 (55-95)

üyesi olarak tür düzeyinde ele alm›ﬂlard›r. Oysa önceden
tan›mlanm›ﬂ ve bu çal›ﬂmada da belirlenmiﬂ olan
Epidinium cinsine dahil siliyatlar› ayr› ayr› türler olarak
kabul etmenin uygun olmad›¤›, gerek istatistiki olarak
gerekse genel faunal incelemelerimizin sonucunda ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r.
Dogiel 1925’de (24) yeni bir forma Ophryoscolex
ecaudatus f. gigas’› Ren geyiklerinden tan›mlam›ﬂt›r. Daha
sonra ayni araﬂt›r›c› (2) bu siliyat› Epidinium ecaudatum’a
aktarm›ﬂt›r. Kofoid and MacLennan (1) ise bu siliyat› di¤er
formalar gibi tür düzeyine ç›kartm›ﬂt›r. Sözkonusu
siliyat›n temel yap› plan› hemen hemen E. e. f.
ecaudatum’unki ile ayn›d›r. Esas olarak sadece vücut
boyutlar› ile farkl› gözükür [U=172 (135-230) µm, G=73
(53-100) µm, U/G oran›=2.35]. Bununla birlikte
Westerling (77) bu siliyat›n Finlandiya’daki Ren
geyiklerinde sadece k›ﬂ›n büyük oldu¤unu, yaz›n E. e. f.
ecaudatum boyutlar›na ulaﬂt›¤›n› bildirmiﬂtir. Dolay›s› ile
büyüklü¤ün mevsimsel olarak de¤iﬂebilece¤i ortaya

Tablo 5.

G

43
48
46
32
30

U/G

44
(40-45)
(38-62)
(36-58)
(24-45)
(25-38)

—2.9
2.6
2.4
2.6
2.7

ç›kar›lm›ﬂt›r. Dogiel (2, 24) taraf›ndan verilen di¤er
özellikler (dorsal pla¤›n posteriorda daha geniﬂ oluﬂu ve
makronukleusun ön ucunun biraz ventral tarafa do¤ru
yöneliﬂi) ise hemen bütün Epidinium’larda karﬂ›laﬂ›labilen
ve varyasyon gösterebilen karakterlerdir. Bu yüzden
s›n›fland›rmada diagnostik karakter olarak ele al›nmalar›
uygun de¤ildir.
Di¤er taraftan baz› araﬂt›r›c›lar (30, 75) belli baz›
entodiniomorphid siliyatlar›n (örne¤in Entodinium
longinucleatum, Metadinium medium) orjinal tan›mlar›na
ve önceki kay›tlar›na oranla çok küçük veya aﬂ›r› büyük
olduklar›n› gözlemiﬂlerdir. Williams and Coleman (8) ve
Grain (9) bu durumun kona¤›n beslenme kalitesi ile ilgili
olabilece¤ini, genelde yabani konaklarda yaﬂayan
siliyatlar›n evcil konaklarda yaﬂayanlara oranla oldukça
küçük olma e¤ilimi gösterdiklerini ifade etmiﬂlerdir. Bu
çal›ﬂmada da ayni formaya dahil siliyat örneklerinin ayni
konak türün farkl› bireylerinde dahi büyüklük aç›s›ndan
farkl› olabilece¤i saptanm›ﬂt›r (Tablo 5). Bu nedenle

S›¤›r 27 ve S›¤›r 28’de bulunan Epidinium ecaudatum f. caudatum populasyonlar›ndaki çeﬂitli karakterlere iliﬂkin morfometrik özetler.

Karakterler

Epidinium ecaudatum
f. caudatum
[S›¤›r 27] n = 26

Epidinium ecaudatum
f. caudatum
[S›¤›r 28] n = 26

Min.-Max.

M

SD

Min.-Max.

M

U

75.00-133.75

105.42

17.86

120.00-160.00

G

37.50-52.50

45.15

4.14

53.25-67.50

IU

15.00-30.00

20.67

4.33

MaU

31.25-75.00

53.45

14.29

MaG

7.50-15.00

11.25

MiU

2.50-6.25

5.13

Epidinium ecaudatum
f. caudatum
[Total] n =52
SD

Min.-Max.

M

SD

SE

CD

143.61

8.58

75.00-160.00

124.51

23.75

3.29

1.44

59.23

4.03

37.50-67.50

52.19

8.18

1.13

1.72

17.50-52.50

32.02

9.99

15.00-52.50

26.35

9.54

1.42

0.79

62.50-91.25

74.09

8.17

31.25-91.25

63.77

15.54

2.15

0.92

1.73

10.00-15.00

13.03

1.47

7.50-15.00

12.14

1.83

0.25

0.56

0.82

7.50-12.50

9.52

1.62

2.50-12.50

7.32

2.56

0.36

1.80
0.21

U/MaU

1.67-2.53

2.03

0.26

1.58-2.31

1.94

0.17

1.58-2.53

1.98

0.22

0.03

U/G

1.67-2.78

2.32

0.29

2.16-2.77

2.43

0.18

1.67-2.78

2.36

0.24

0.03

0.23

MaU/MaG

2.78-7.50

4.82

1.36

4.50-7.20

5.77

0.68

2.78-7.50

5.30

1.17

0.16

0.47

U/IU

3.44-8.76

5.36

1.56

3.05-7.34

4.85

1.29

3.05-8.76

5.10

1.44

0.20

0.18
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ﬁekil 5.

Epidinium
ecaudatum
f
ecaudatum bireylerinin sol (b)
ve dorsal (a, ventrale odakl›)
görünüﬂlerine iliﬂkin fotomikrograflar [a MFS uygulanm›ﬂ, b
Feulgen nukleal reaksiyonlu
hücrelerdir].

büyüklü¤ü tek baﬂ›na tür karakteri olarak ele alman›n
yanl›ﬂ oldu¤u kesin olarak ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Ancak
konak türe yahut yerleﬂime ba¤l› olabilece¤i durumlarda,
büyüklü¤ü forma karakteri olarak kabul etmek görünüﬂ
olarak uygundur.

de¤iﬂik (2-5) “diﬂ” ﬂeklinde kaudal ç›k›nt› taﬂ›yan siliyat›
yeni bir tür halinde tan›mlay›p, diﬂ say›lar›n› gözönünde
tutarak 4 yeni forma (E. dactylodonta f. diodonta, E. d.
f. triodonta, E. d. f. tetrodonta ve E. d. f. pentodonta)
ay›rt etmiﬂtir.

Yukar›da aç›klanma¤a çal›ﬂ›lan nedenlerden dolay›,
mevsimsel olarak de¤iﬂen bir boyuta sahip olan ve bu
karakter aç›s›ndan E. e. f. ecaudatum için bugüne dek
bildirilen de¤erler (Tablo 4) ile iç içe giren morfometrik
bulgulara sahip gigas’›n ne tür ne de forma düzeyinde ele
al›nmas›, yeterince ay›r›c› karaktere sahip olmamas›
nedeni ile uygun de¤ildir. Bu yüzden priorite ilkesi
gözönünde tutularak E. e. f. ecaudatum’un sinonimi
olarak kabul edilmiﬂtir.

Çal›ﬂmam›z süresince s›¤›rlarda s›kl›kla rastlad›¤›m›z
(%40.00) bu formalar 27 no’lu s›¤›r haricinde, oldukça
düﬂük bulunma oranlar›na sahiptirler. Bununla birlikte E.
e. f. ecaudatum’un bulundu¤u hemen bütün s›¤›rlarda (15
no’lu s›¤›r d›ﬂ›nda) belirlenmiﬂlerdir. Oldukça düﬂük
yo¤unluklarda
(2000-3000
hücrede
1)
rastland›klar›ndan, morfometrik ölçümler için en yüksek
yo¤unlukta bulunduklar› 27 no’lu s›¤›r tercih edilmiﬂ ve
bu seri içinde ele ald›¤›m›z formalara iliﬂkin ölçümler total
olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir (Tablo 3).

Bulbi-dactylodonta Serisi
Bu seri içinde yerleﬂtirilen siliyatlar Dogiel (2)
taraf›ndan Rusya’daki evcil s›¤›rlardan Epidinium
ecaudatum f. bulbiferum ﬂeklinde ve Latteur (78)
taraf›ndan Orta Afrika’daki Tragelaphus scriptus türü
antiloplar›n iﬂkembesinden Epidinium dactylodonta türü
alt›nda tan›mlanm›ﬂlard›r.
Burada kullan›lan “seri” statüsü gerçek bir taksonomik
kategori olmay›p sadece benzer kaudal ç›k›nt› yap›s›
taﬂ›yan siliyatlar› birarada de¤erlendirme amac›yla tesis
edilmiﬂtir. Latteur (78) vücudun posterior ucunda say›s›

Tür düzeyinde yeterince ay›r›c› karakter taﬂ›mayan ve
bu çal›ﬂmada da s›kl›kla belirlenmiﬂ olan, önceden Latteur
(78) taraf›ndan E. dactylodonta olarak tan›mlanm›ﬂ
örneklerin (ﬁekil 6 ve 8) ayr› bir tür olarak ele al›nmas›
bizce uygun de¤ildir. Çünkü E. ecaudatum daha önceden
de de¤inildi¤i ve istatistiksel olarak da ortaya kondu¤u
gibi oldukça geniﬂ bir kaudal ç›k›nt› varyasyonu gösterir.
Bu yüzden sözkonusu özelli¤e dayan›larak tür tesis etmek
hatal›d›r. Yukar›da ifade edilen nedenlerden dolay› E.
dactylodonta, E. ecaudatum’un sinonimi olarak kabul
edilmiﬂ ve formalar› da bu esas gözönünde tutularak
yeniden düzenlenmiﬂtir. Bununla birlikte 2-5 aras›nda diﬂ
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Epidinium ecaudatum f. bulbiferum Dogiel, 1927 (2)

ﬂeklinde kaudal lob taﬂ›yan bireylere ilave olarak tek
kaudal ç›k›nt› yahut lobcu¤a sahip bireylere de ayni s›kl›kla
rastlanm›ﬂt›r. Di¤er formalarla ayni temel yap›y› paylaﬂan
fakat tek kaudal ç›k›nt› taﬂ›yan bu örnekler önceden
Dogiel (2) taraf›ndan yine s›¤›rlardan tan›mlanm›ﬂ olan E.
e. f. bulbiferum ﬂeklinde kabul edilmiﬂtir (ﬁekil 6A ve B;
ﬁekil 7). E. e. f. ecaudatum’dan farkl› olarak, vücutlar›n›n
posterior ucu ço¤unlukla (% 76.92, 26 örne¤in 20’sinde)
içe do¤ru çökük olan bu formalara ait yeni düzenleme
aﬂag›daki gibi özetlenebilir.

[ﬁekil 6A, B; ﬁekil 7]

Epidinium bulbiferum Kofoid and MacLennan, 1933,
Univ. Calif. Publ. Zool., 39: 12.
Diagnosis: Vücudun posteriorunun ventralinde
posteriora do¤ru uzanan diﬂ ﬂeklinde kaudal bir lob
mevcuttur.
Deskripsiyon: T›pk› E. e. f. ecaudatum’da oldu¤u
gibidir. Ondan farkl› olarak vücudun posterior ucu

ﬁekil 6.

30 µm
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B
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G

Epidinium ecaudatum Bulbidactylodonta serisi’ne dahil
siliyatlar (A-F) ve vücudun
posterior ucundan bak›lan
örneklerde kaudal lobcuklar›n
konumlar›n› gösteren genel bir
ﬂematik çizim (G). A, B: E. e. f.
bulbiferum’a
ait
total
görünüﬂler, C: E. e. diodonta,
D: E. e. f. triodonta, E: E. e. f.
tetrodonta ve E. e. f.
pentodonta’da kaudal bölgeler
(A: sa¤dan, B-F: soldan).
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ﬁekil 7.

Bulbi-dactylodonta serisine
dahil formalardan tek loblu
Epidinium ecaudatum f.
bulbiferum’un
MFS
uygulanm›ﬂ bireylerine iliﬂkin
fotomikrograflar [a, soldan, b
sa¤dan görünüﬂ].

ço¤unlukla (%66.67, 6 örne¤in 4’ünde) içe do¤ru çökük
olup, ventral tarafta 2.5-10 µm uzunlu¤unda küçük, diﬂ
ﬂeklinde kaudal bir lobcuk taﬂ›r. Dogiel (2) taraf›ndan bu
forma için verilen di¤er tan›mlamalar aynen geçerlidir.

Epidinium dactylodonta diodonta Latteur, 1966a,
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 4:1-27. [Maniema, Afr. Cent.;
Univ. Cath. Louvain (Lab. Biol. Cell.)]; syn. nov.

Epidinium ecaudatum forma diodonta Latteur,
1966a

Deskripsiyon: Temel yap› bundan önce de¤inilen
formalarda oldu¤u gibidir. Biraz daha iri olan lobcuk
daima ventralde (I), di¤eri sa¤ (II) tarafta konumlan›r
(ﬁekil 6G).

[ﬁekil 6C; ﬁekil 8a]

Diagnosis: Vücudun posterior ucunda 2 adet diﬂ
ﬂeklinde kaudal lobcuk bulunur.

ﬁekil 8.

Bulbi-dactylodonta serisine
dahil formalardan iki lobcuklu
E. e. f. diodonta (a) ve üç
lobcuklu E. e. f. triodonta
(b)’n›n
MFS
uygulanm›ﬂ
bireylerine
iliﬂkin
fotomikrograflar
[soldan
görünüﬂler].
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Epidinium ecaudatum forma triodonta Latteur,
1966a
[ﬁekil 6D; ﬁekil 8b]

Epidinium dactylodonta triodonta Latteur, 1966a,
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 4:1-27. [Maniema, Afr. Cent.;
Univ. Cath. Louvain (Lab. Biol. Cell.)]; syn. nov.
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda 3 adet diﬂ
ﬂeklinde kaudal lobcuk bulunur.
Deskripsiyon: Temel yap› bundan önce de¤inilen
formalarda oldu¤u gibidir. Biraz daha iri olan lobcuk
daima ventralde (I), di¤er ikisi sa¤ tarafta (II ve III) (ﬁekil
6G) yahut biri sa¤ di¤eri dorsalde (II ve IV)(ﬁekil 8b)
konumlan›r.

Epidinium ecaudatum forma tetrodonta Latteur,
1966a
[ﬁekil 6E]

Epidinium dactylodonta tetrodonta Latteur, 1966a,
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 4:1-27. [Maniema, Afr. Cent.;
Univ. Cath. Louvain (Lab. Biol. Cell.)]; syn. nov.
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda 4 adet diﬂ
ﬂeklinde kaudal lobcuk bulunur.
Deskripsiyon: Temel yap› bundan önce de¤inilen
formalarda oldu¤u gibidir. Biraz daha iri olan lobcuk
daima ventralde (I), ikisi sa¤ tarafta (II ve III) ve bir di¤eri
ise dorsalde (IV) konumlan›r (ﬁekil 6G).

Epidinium ecaudatum forma pentodonta Latteur,
1966a
[ﬁekil 6F]

Epidinium dactylodonta pentodonta Latteur, 1966a,
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 4:1-27. [Maniema, Afr. Cent.;
Univ. Cath. Louvain (Lab. Biol. Cell.)]; syn. nov.
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda 5 adet diﬂ
ﬂeklinde kaudal lobcuk bulunur.
Deskripsiyon: Temel yap› bundan önce de¤inilen
formalarda oldu¤u gibidir. Biraz daha iri olan lobcuk
daima ventralde (I), ikisi sa¤ (II ve III), biri dorsal (IV) ve
di¤eri sol (V) tarafta konumlan›r (ﬁekil 6G).

Bulbi-dactylodonta serisi içerisinde yeralan
Epidinium ecaudatum’lar, görünüﬂ olarak ›ﬂ›n veya lob
geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ olan bireyleri and›r›rlar. Bariz ›ﬂ›nl›
formalar›n saptanmad›¤› 15 no’lu s›¤›rda bu seriye ait
hiçbir forman›n tesbit edilememiﬂ olmas›, bu düﬂünceyi
destekler niteliktedir. Bunun d›ﬂ›nda kaudal bölge
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haricindeki di¤er tüm kalitatif morfolojik özellikler E.
ecaudatum ve türün tip formas› E. e. f. ecaudatum ile
aynidir.
Da¤›l›ﬂ: E. e. f. bulbiferum (2) hariç bu seri içinde
yeralan formalar bugüne dek sadece Orta Afrika’daki
antiloplardan (78, 79) rapor edilmiﬂlerdir. Bu nedenle
çal›ﬂmam›z sözkonusu di¤er 4 forma (E. e. f. diodonta, E.
e. f. triodonta, E. e. f. tetrodonta ve E. e. f.
pentodonta)’n›n s›¤›rlarda bulundu¤una iliﬂkin ilk,
herbivor ruminant memelilerde bulundu¤una iliﬂkin ikinci
kay›tt›r. Serinin ilk formas› olan E. e. f. bulbiferum ise ilk
olarak Rusya’daki bir evcil inekten tan›mlanm›ﬂ (2) ve
uzun y›llar sonra biraz daha iri bir lob ile Japonya’daki
evcil s›¤›r (57) ve cam›z (Bubalus bubalis)’larda
belirlenmiﬂtir (5). Dolay›s› ile E. e. f. bulbiferum bu
çal›ﬂma ile dördüncü kez kaydedilmiﬂtir.
Bu seri içinde yeralan bütün formalar s›¤›rlar›m›zda
s›k olarak (%40.00) fakat oldukça düﬂük yo¤unlukta
bulunurlar. E. e. f. ecaudatum’un bulundu¤u hemen
bütün
s›¤›rlarda
(15
no’lu
s›¤›r
d›ﬂ›nda)
belirlenmiﬂlerdir(Tablo 2).
Taksonomik De¤erlendirme: Epidinium ecaudatum
f. bulbiferum’a ait Dogiel (2) taraf›ndan verilen de¤erler
[U=98-150 µm, G=40-55 µm, U/G oran›=2.6, lob
uzunlu¤u=7-17 µm] ve bu seri içerisindeki di¤er 4
formaya iliﬂkin Latteur (78) taraf›ndan elde edilen
morfometrik bulgular [U=68-122 µm,G=32-58 µm]
taraf›m›zdan saptananlarla (Tablo 4) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
ülkemiz s›¤›rlar›nda bulunan bu seriye dahil siliyatlar›n
daha ziyade Orta Afrika’daki antiloplarda bulunanlara
benzedi¤i, bununla birlikte iki populasyon aras›nda
intermediyer bir durum sergiledi¤i görülür.
Japonya’daki s›¤›rlardan morfometrik veriler
bulunmamakla birlikte, ventral lobun s›¤›rlar›m›zdaki E. e.
f. bulbiferum’unkine oranla daha büyük oldu¤u, Ogimoto
and Imai (5)’nin atlaslar›nda yeralan foto¤raftan (Levha
20, ﬁekil 172) anlaﬂ›lmaktad›r. Latteur (78)’ün U/G oran›
ile kaudal ç›k›nt› uzunluklar› hakk›nda bulgular
sunmamas›, karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas›n› zorlaﬂt›rmas›na
ra¤men, araﬂt›r›c›n›n di¤er formalar için verdi¤i orjinal
çizimlerden ülkemiz s›¤›rlar›nda bulunan formalardaki
lobcuklar›n nispeten daha küçük oldu¤u ortaya ç›kar.
Ogimoto and Imai (5) koyunda bulunan E. e. f.
ecaudatum’un, s›¤›rdakinden azçok farkl› oldu¤unu iﬂaret
etmiﬂlerdir. Ovin form olarak nitelendirdikleri foto¤raf
(Levha 20, ﬁekil 168) görünüﬂ olarak E. e. f. diodonta’y›
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and›r›r. Bu nedenle Japonya’daki koyunlar›n bu çal›ﬂman›n
bulgular› do¤rultusunda yeniden gözden geçirilmesi
gerekti¤i kanaatindeyiz. Bundan baﬂka, E. e. f.
bulbiferum Kofoid and MacLennan (1) taraf›ndan “kal›nca
bir posterior vücut k›sm›na sahip olmas›” nedeni ie E. e. f.
homatum (80) (araﬂt›r›c›ya göre E. homatum) ile birlikte
Homatum Grubu’na dahil edilmiﬂtir. Bununla birlikte E. e.
f. bulbiferum’un orj›nal tan›m› (2) da dahil olmak üzere
hiçbir örne¤imizde, posterior vücut k›sm›nda o denli bir
kal›nlaﬂma sözkonusu de¤ildir (ﬁekil 7a ve b). Dolay›s› ile
böyle bir grubun varl›¤›n› kabul etmek hatal› oldu¤u gibi,
tür düzeyinde ele al›nan (1) siliyatlar için yap›ld›¤›ndan
geçersiz kabul edilmelidir.

Caudatum Serisi
Bu seriye dahil siliyatlarda önceki seriden (Bulbidactylodonta) farkl› olarak vücudun posterior ucunda
say›s› yine 1-5 aras›nda de¤iﬂen bariz kaudal ›ﬂ›nlar
bulunur ve hemen hepsi yayg›n da¤›l›ﬂ gösterir.
S›¤›rlar›m›zda belirlenen Epidinium ecaudatum
formalar›n›n konaklar› içerisindeki da¤›l›ﬂ›na bak›ld›¤›nda
(Tablo 2), genel olarak Bulbi-dactylodonta serisinin
Epidinium ecaudatum’dan küçük loblar›n geliﬂimi ile,
Caudatum serisinin ise Bulbi-dactylodonta serisi
elemanlar›ndan lob yahut lobcuklar›n ›ﬂ›nlara geliﬂmesi ile
farkl›laﬂt›klar› düﬂünülür.

Epidinium
ecaudatum
(Fiorentini, 1889) (19)

forma

caudatum

[ﬁekil 9A ve 10; Tablo 5]

Diplodinium caudatum Fiorentini, 1889, Thessis Pavia
(Pavia, frar. Fusi.), p. 24, fig. 2, Pl. 3; nec Eberlein,
1895, Zeitsch. f. wiss. Zool., 67: 260-261, fig.16, Pl.
17; Da Cunha, 1914, Mem. Inst. Oswaldo Cruz., 6: 62;
Buisson, 1923, Ann. de Parasit., 1: 158; Schulze, 1924,
Zeitschr. F. Morph. u Oekol., 2: 656; Becker and Talbott,
1927, Ibid. 1: 354.
Diplodinium ecaudatum caudatum Sharp, 1914, Univ.
Calif. Publ. Zool., 13: 90-91, fig. 6, Pl. 5, Becker and
Talbott, 1927, Ibid., 1: 354-355, fig. 25, Pl. 3.
Ophryoscolex intermixtus Awerinzew und Mutafowa,
1914, Arch. Protistenkd., 33: 112-113, fig. 3.
Ophryoscolex inermis var. caudatus Da Cunha, 1914,
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 6: 58-67.

Epidinium caudatum Crawley, 1923, Nat. Sci. Philad.,
75: 393-414; Kofoid and MacLennan, 1933, Univ. Calif.
Publ. Zool., 39: 5, fig. A-1, 2, Pl. 1.
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda ve sadece
ventral tarafta (I) olmak üzere bariz bir kaudal ›ﬂ›n
mevcuttur. Posteriora do¤ru daralan bir vücut yap›s›na
sahiptir. Kaudal ›ﬂ›n haricinde posterior uç düz
yuvarla¤›ms›d›r.
Deskripsiyon: Bu forma posterior vücut yar›m›
d›ﬂ›nda, E. e. f. ecaudatum ve bundan önce de¤inilen di¤er
formalar ile ayni temel yap›y› gösterir. E. e. f. caudatum’a
iliﬂkin 27 ve 28 no’lu s›¤›rlardan sa¤lanan morfometrik
veriler Tablo 5’de özetlenmiﬂtir. S›¤›rlar›m›zdaki görülme
s›kl›¤› Bulbi-dactylodonta serisi içerisinde yeralan
formalarla ayn› (%40.00) fakat oldukça yüksek
yo¤unluklarda (Tablo 2) belirlenmiﬂtir.
Da¤›l›ﬂ›: ‹talya (19), Fransa (81), Rusya (2, 23),
Kuzey Amerika (22, 32), Brezilya (20), Çin (35), Japonya
(56, 76) ve Yeni Zelanda (43)’daki evcil s›¤›r (Bos
taurus)’lardan kaydedilmiﬂtir. En yayg›n da¤›l›ﬂ gösteren
formalardan birisidir. Evcil s›¤›rlar d›ﬂ›nda Zebu s›¤›r (Bos
indicus)’lar›nda (1, 26, 46, 54), cam›z (Bubalus
bubalis)’larda (29, 53, 82), Bali s›¤›rlar› (Bos javanicus
domesticus)’nda (53), evcil ve yabani koyunlarda (20, 33,
50, 68, 76), keçi (Capra hircus)’lerde (38, 76), Ren
geyikleri (Rangifer tarandus), deve (Camelus
dromadarius)’lerde ve Kanada geyikleri (Cervus
canadensis)’nde
(2)
ve
zürafa
(Giraffa
camelopardalis)’larda (28) belirlenmiﬂtir.
Taksonomik De¤erlendirme: Epidinium ecaudatum
f. caudatum’a ait s›¤›rlar›m›zdan saptanm›ﬂ olan
morfometrik de¤erler (Tablo 5), önceden rapor
edilenlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, Dogiel (2)’in yine evcil
s›¤›rlardan elde etti¤i de¤erler [U=130 (97-173) µm,
G=54 (41-70) µm, U/G oran›= 2.4, IU= 48 (37-71) µm]
ile IU haricinde oldukça benzerdir. Kaudal ›ﬂ›n
uzunlu¤undaki bu farkl›l›k, sözkonusu özelli¤in ayni
konak tür içerisinde dahi, farkl› co¤rafik bölgeye ve
dolay›s› ile farkl› beslenme koﬂullar›na ba¤l› olarak, yahut
konaklar aras›ndaki bireysel farkl›l›klara (örne¤in yaﬂ,
a¤›rl›k vs.) ba¤l› olarak de¤iﬂebilece¤inin en iyi
örneklerinden birisini oluﬂturur. Kleyhans and Van Hoven
(28)’›n zürafalardan elde ettikleri sonuçlar [U=91.5 (74102) µm, G=30.5 (23-40) µm, U/G=2.9] dikkate
al›nd›¤›nda, ülkemiz s›¤›rlar›nda bulunanlar›n U ve G
aç›s›ndan daha iri, buna karﬂ›n daha t›knaz olduklar› U/G
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ﬁekil 9.

Epidinium ecaudatum f.
caudatum (A) ile E. e. f.
bicaudatum (B)’a ait total ve
kaudal bölge görünüﬂleri (C-F)
ile E. e. f. bicaudatum’da
görülen kaudal ›ﬂ›nlanma
modeli (G) [A-F: soldan].

35 µm

B
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G

oran›n›n daha düﬂük olmas› ile anlaﬂ›l›r. U/G oran›ndaki bu
de¤iﬂiklik konak tür farkl›l›¤›na veya co¤rafik yerleﬂime
ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂ olabilir. Zira ayni konak türün
benzer beslenme ﬂartlar›na sahip iki populasyonuna (27
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ve 28 no’lu s›¤›rlarda bulunan populasyonlar) iliﬂkin
morfometrik verilerde sözkonusu oran›n önemli derecede
de¤iﬂmesi hemen hemen imkans›zd›r (Tablo
5)(CD=0.23). Bununla birlikte, ayni formaya ait benzer
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ﬁekil 10.

beslenme koﬂullar›nda yaﬂayan farkl› konaklarda bulunan
populasyonlarda U (CD=1.44), G (CD=1.72) ve MiU
(CD=1.80) gibi oransal olmayan de¤erlerin de¤iﬂebilece¤i
aç›kt›r (Tablo 5). Konak tür ve beslenme koﬂullar› benzer
olmas›na ra¤men, bu tip karakterlerde görülen
de¤iﬂmelerin nedeni ancak konak hayvan›n bireysel
farkl›l›klar› (yaﬂ, a¤›rl›k, cinsiyet, vs.) ile aç›klanabilir.
Kofoid and MacLennan (1) E. e. f. caudatum’u
posteriora do¤ru daralan vücut yap›s›n› temel alarak
Ecaudatum Grubu’nun ikinci üyesi olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r.
Ancak gruplamay› kendisinin tür olarak kabul etti¤i E.
ecaudatum formalar› için yapt›¤›ndan, bu gruplama
geçersiz kabul edilmelidir. Bunun yerine E. ecaudatum’un
tip formas› olan E. e. f. ecaudatum haricindeki bu türe ait
bütün bariz ›ﬂ›nl› formalar›n yeni bir seri halinde ele
al›nmas› daha uygun gözükmektedir. Bu nedenle yeni bir
isim olarak Caudatum Serisi’ni önermekteyiz. Önceden
tan›mlam›ﬂ oldu¤umuz Bulbi-dactylodonta Serisi’nden
farkl› olarak bu seri içinde yeralan tüm formalar bariz
kaudal ›ﬂ›nlara sahiptirler ve E. e. f. caudatum bu serinin
ilk üyesidir.
Williams and Coleman (8) s›¤›r ve koyunlarda
bulunan bu formaya ait bireylerin, kaudal ›ﬂ›n yap›s›na
göre farkl› olduklar›n›, “Ovin” (koyun) formlarda ince
uzun ve k›vr›k olan bir ventral ›ﬂ›n (ﬁekil 2.20, sayfa 69),
“bovin” (s›¤›r) formlarda ise daha kal›nca ve daha uzun
düz bir ventral ›ﬂ›n (ﬁekil 2.21, sayfa 69) bulundu¤unu

Caudatum serisine dahil
formalardan
tek
›ﬂ›nl›
Epidinium ecaudatum f.
caudatum’un MFS uygulanm›ﬂ
bireylerine
iliﬂkin
fotomikrograflar [a sa¤dan, b
sol dorsalden (ventrale odakl›)
görünüﬂler].

ifade etmiﬂlerdir. Kaudal ›ﬂ›nlanman›n geniﬂ bir varyasyon
gösterdi¤ini kabul eden ve bunun s›n›fland›rmada önemli
bir karakter olmad›¤›n› kültür çal›ﬂmalar›yla (7, 68, 69)
da ortaya koyan sözkonusu iki araﬂt›r›c›n›n bu tip bir
ay›r›ma yönelmeleri bizce çeliﬂkilidir. Bundan baﬂka,
foto¤raflar›n› verdikleri her iki form da [Williams and
Coleman, 1992 (8): ﬁekil 2.20 ve ﬁekil 2.21, sayfa 69]
s›¤›rlar›m›zda mevcuttur.

Epidinium ecaudatum forma bicaudatum (Sharp,
1914) (22)
[ﬁekil 9B-G, 11a ve b; Tablo 6]

Diplodinium ecaudatum forma bicaudatum Sharp,
1914, Univ. Calif. Publ. Zool., 13: 92, fig. 7, Pl. 5.
Epidinium bicaudatum Crawley, 1923, Nat. Sci.
Philad., 75: 412; Kofoid and MacLennan, 1933, Univ.
Calif. Publ. Zool., 33: 7-8, fig. A-3, 4, Pl. 1
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda biri daima
ventralde olmak üzere toplam 2 adet bariz kaudal ›ﬂ›n
mevcuttur. Vücut posteriora do¤ru giderek daralan bir
yap› gösterir.
Deskripsiyon: Vücudun posterior ucu haricinde, di¤er
tüm kalitatif morfolojik tan›mlamalar, bundan önce
de¤inilen formalarda oldu¤u gibidir. Bununla birlikte,
kaudal ›ﬂ›nlar›n uzunluklar›, yöneliﬂleri aç›s›ndan ayni
konak hayvan içerisinde dahi varyasyon sözkonusudur.
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Ventral ›ﬂ›n (I) ço¤unlukla (%80.77) di¤er ›ﬂ›ndan
nispeten daha uzundur (ﬁekil 9B, D ve F, ﬁekil 11a ve b),
nadiren (%19.23) eﬂit uzunluktad›r (ﬁekil 9C ve E). ‹kinci
›ﬂ›n›n yeri daima sabittir ve dorsalde (IV) konumlan›r
(ﬁekil 9G), uzunlu¤u 5.00-30 µm aras›nda de¤iﬂir.
S›¤›rlar›m›zdan saptanan morfometrik bulgular Tablo
6’da özetlenmiﬂtir.

54)’daki Zebu s›¤›rlar›ndan, Çin (34), Portekiz (50) ve
ülkemiz (65) koyunlar›ndan, Kanada’daki Misk
öküzlerinden (Ovibos moschatus) (30) ve ayr›ca
Afrika’daki zürafa’lardan (83) rapor edilmiﬂtir.
S›¤›rlar›m›zda incelenen iﬂkembe içeriklerinin 5’inde
(%16.67) ve daima oldukça düﬂük yo¤unlukta
belirlenmiﬂtir (Tablo 2).

Da¤›l›ﬂ: En nadir görülen ›ﬂ›nl› formlardan biridir ve
sadece
birkaç
hayvanda,
düﬂük
populasyon
yo¤unluklar›nda belirlenir (8). Rusya (2), Kuzey Amerika
(22, 32), Tayland (49), Yeni Zelanda (43), Japonya
(57)’daki evcil s›¤›rlardan, Filipinler (51), Seylan (1,

Taksonomik De¤erlendirme: Sharp (22)’›n 5 örne¤e
dayal› ölçümleri [U=122-126 µm, G=42-48 µm], Dogiel
(2) taraf›ndan verilen de¤erler [U=123 (100-145) µm,
IU= 47 (17-70) µm, ikinci ›ﬂ›n uzunlu¤u=23 (4-40) µm]
ve Kofoid and MacLennan (1)’›n elde etti¤i bulgular

Tablo 6.

Karakterler

U
G
IU
MaU
MaG
Mi U
U/MaU
U/G
MaU/MaG
U/IU

S›¤›r 27’de belirlenmiﬂ olan Epidinium ecaudatum f. bicaudatum ve E. e. f. tricaudatum populasyonlar›nda çeﬂitli karakterlere iliﬂkin
istatistik özetler.

Epidinium ecaudatum
f. bicaudatum
[S›¤›r 27] n= 26
Min.-Max.
M
85.00-142.50
42.50-65.00
8.75-45.00
40.00-90.00
10.00-15.00
3.75-10.00
1.19-2.13
1.67-2.78
3.56-6.60
2.69-11.43

112.60
49.06
27.79
63.63
12.48
7.17
1.77
2.32
5.05
4.48

SD

SE

Min.-Max.

14.27
5.32
9.10
12.17
1.39
1.67
0.20
0.29
0.95
1.74

2.80
1.04
1.78
2.39
0.27
0.33
0.04
0.06
0.19
0.34

73.75-137.50
27.75-58.75
15.00-40.00
35.00-80.00
8.75-12.50
4.50-8.75
1.64-2.11
1.84-2.51
3.80-6.40
2.67-6.57

Epidinium ecaudatum
f. tricaudatum
[S›¤›r 27] n= 26
M
SD
105.29
46.79
24.66
59.81
11.54
7.60
1.78
2.29
5.16
4.55

ﬁekil 11.
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16.73
7.06
7.84
12.27
1.19
1.31
0.12
0.19
0.80
1.15

SE
3.28
1.39
1.54
2.41
0.23
0.26
0.02
0.04
0.16
0.23

Caudatum serisine dahil
formalardan iki ›ﬂ›nl› E. e. f.
bicaudatum’un
MFS
uygulanm›ﬂ bireylerine iliﬂkin
fotomikrograflar [a soldan, b
sa¤dan görünüﬂler].

B. GÖÇMEN

[U=118 (82-144) µm, G=46 (38-55) µm, U/G=2.37
(2.10-2.88), IU=26 (20-30) µm] morfometrik
verilerimiz (Tablo 6) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› taktirde, vücut
ölçümlerinin aﬂa¤› yukar› bütün çal›ﬂmalarda benzer
oldu¤u görülür. Bununla birlikte, ventral ›ﬂ›n uzunlu¤u
(IU) bak›m›ndan örneklerimiz, Rusya (2)’daki evcil
s›¤›rlarda bulunana oranla yaklaﬂ›k yar›s› kadar (%40.43)
daha k›sa bir IU’na sahiptir. Bu durum kaudal ›ﬂ›n
uzunlu¤unun ne kadar çok de¤iﬂken bir karakter
oldu¤unu ve kona¤›n yerleﬂti¤i co¤rafik alana ba¤l› olarak
de¤iﬂebilece¤inin bir di¤er kan›t›n› teﬂkil eder.
Dogiel (2) ve Kofoid and MacLennan (1)’›n verdi¤i
ﬂekiller ile s›¤›rlar›m›zda görülen bu formaya ait
örneklerde kaudal ›ﬂ›nlar›n vücuda ve birbirlerine göre
oranlar› kabaca benzerdir (ﬁekil 9D ve F). Buna karﬂ›n
›ﬂ›nlar›n yöneliﬂleri aç›s›ndan de¤iﬂik varyasyonlar gözlenir
(ﬁekil 9B-F). Dogiel (2)’den farkl› olarak kaudal ›ﬂ›nlar
t›pk› Kofoid and MacLennan (1)’›n rapor etti¤i gibi sadece
ventral (I) ve dorsal (IV) pozisyonlarda (ﬁekil 9G) yerleﬂir.
Oysa Dogiel (2) taraf›ndan ikinci ›ﬂ›n›n sol medianda veya
sa¤ ventrolateralde de olabilece¤i belirtilmiﬂtir. Yukar›da
de¤inilen iki çal›ﬂmadan farkl› olarak ikinci ›ﬂ›n›n (IV)
incelenen 26 örne¤in 5’inde (%19.23) birinci (I) ›ﬂ›n ile
aﬂa¤› yukar› eﬂit uzunlukta oldu¤u saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 9B,
C ve E).

Epidinium ecaudatum forma tricaudatum (Sharp,
1914) (22)
[ﬁekil 12, 13; Tablo 6, 7]

Diplodinium ecaudatum forma tricaudatum Sharp,
1914, Univ. Calif. Publ. Zool., 13: 92, fig. 8, Pl. 5,
Becker and Talbott, 1927, Ibid., 1: 355, fig. 25a.
Ophryoscolex ecaudatus forma tricaudatus Dogiel,
1926, Ann. de. Parasit., 4: 253.
Epidinium tricaudatum Crawley, 1923, Nat. Sci.
Tablo 7.

Philad., 75: 412; Kofoid and MacLennan, 1933, Univ.
Calif. Publ. Zool., 39: 8-10, fig. B-1, 2, Pl. 1.
Diagnosis: Posteriora do¤ru giderek daralan vücudun
en arka ucunda 3 adet bariz kaudal ›ﬂ›n mevcuttur.
Deskripsiyon: Posterior uç d›ﬂ›nda, vücut bu türe
dahil di¤er formalarda oldu¤u gibidir. Bununla birlikte
genel vücut ﬂekli aç›s›ndan çok az varyasyon
sözkonusudur (ﬁekil 12A ve E). Baz› örneklerde (% 7.69)
iskelet pla¤› kompleksi normalden (ﬁekil 12A) daha k›sa
olacak ﬂekilde (ﬁekil 12E) gözlenmiﬂtir. E. e. f.
bicaudatum’a dahil örneklerde belirlendi¤i gibi bu
formaya dahil örneklerde de kaudal ›ﬂ›nlar›n göreceli
uzunluklar›, yöneliﬂleri ve ayr›ca yerleﬂimleri bak›m›ndan
ayni konak içerisinde dahi varyasyonlar görülür (ﬁekil
12A-E). Vental ›ﬂ›n (I) 27 no’lu s›¤›rdan incelenen 26
örne¤in 24 (%92.31)’ünde di¤er iki ›ﬂ›na oranla daha
uzun (ﬁekil 12A, B, D ve E), geri kalan 2’sinde (%7.69)
ise hemen hemen eﬂit uzunlukta (ﬁekil 12C)
belirlenmiﬂtir. ‹kinci ve üçüncü ›ﬂ›nlar›n uzunluklar›
s›ras›yla 7.50-22.50 µm ve 7.50-31.50 µm ﬂeklinde
olup, bunlar›n yerleﬂimleri de¤iﬂiktir (ﬁekil 12F): ventral
›ﬂ›n haricindeki di¤er iki ›ﬂ›n ço¤unlukla II-IV (%69.23, 26
örne¤in 18’inde), nadiren IV-V (%26.92, 26 örne¤in
7’sinde) veya III-IV (%3.85, 26 örne¤in 1’inde) ﬂeklinde
eﬂleﬂir. Dolay›s› ile dorsalde daima ›ﬂ›n bulunma e¤ilimi
görülür.
Bu
durum
düﬂük
organizasyonlu
entodiniomorphid siliyatlarda görülen bilateral simetrinin
(2) yerini dorsoventral simetriye do¤ru b›rakma
e¤iliminde oldu¤unu iﬂaret eder.
Da¤›l›ﬂ›: En nadir görülen formalardan birisidir (8).
Nitekim Japonya’daki evcil s›¤›rlardan daha son
zamanlarda (57, 84) % 1.4 ve % 6.7 gibi düﬂük görülme
s›kl›klar›nda belirlenebilmiﬂtir. A.B.D. (22, 32), Yeni
Zelanda (43), Çin (35) ve Rusya (1)’daki evcil s›¤›rlardan,
Kofoid and MacLennan (1) taraf›ndan ise Seylan’daki

E. ecaudatum f. quadricaudatum’a ait S›¤›r 27’de belirlenmiﬂ olan populasyon’unda çeﬂitli karakterlere iliﬂkin morfometrik özetler.

Kaynak

Ülke

Konak

U

G

U/G

U/IU

Dogiel (2)

Rusya

Bos taurus

---

---

2.94

Kofoid and MacLennan (1)

Seylan

Bos indicus

2.00

Türkiye

Ovis aries

49
(42-60)
4
(43-58)
31
(74-102)

2.31

Torun (65)

118
(98-140)
112
(85-131)
109
(98-118)
92

2.28

3.74

2.98
(24-38)

---

Kleyhans and Van Hoven (28) Güney Afrika Giraffa camelopardalis
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ﬁekil 12.

Epidinium
ecaudatum
tricaudatum. A ve E: 27 no’lu
s›¤›rda tesbit edilen ﬂekil ve
iskelet
kompleksi
varyasyonlar›,
A-E: Kaudal
›ﬂ›nlar›n yerleﬂimi, göreceli
uzunluklar› ve yöneliﬂlerinde
görülen varyasyonlar, F:
kaudal ›ﬂ›n modelleri

B

D
35 µm

A
C

Sa¤

II
Ventral

Dorsal

IV

I

III
I

IV

I

V

IV

Sol

E

F

Zebu s›¤›rlar›ndan kaydedilmiﬂtir. Ayr›ca zürafalarda
(28), misk öküzlerinde (30), Ren geyiklerinde (24) ve son
olarak ülkemiz evcil koyunlar›nda (65) rapor edilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda incelenen s›¤›rlar›n sadece ikisinde (%6.67)
ve oldukça düﬂük yo¤unlukta (Tablo 2) belirlenmiﬂtir.
Taksonomik De¤erlendirme: Epidinium ecaudatum
f. tricaudatum’a iliﬂkin de¤iﬂik araﬂt›r›c›larca bildirilmiﬂ
baz› morfometrik sonuçlar Tablo 7’de özetlenmiﬂtir.

450

Buradan da anlaﬂ›laca¤› üzere ülkemiz s›¤›rlar›ndan
sözkonusu formaya dair elde edilen morfometrik veriler,
ölçümsel de¤erler ile U/G oran› aç›s›ndan Dogiel (2),
Kofoid and MacLennan (1) ve Torun (65)’unkilerle
benzerlik gösterir. Buna ra¤men s›¤›rlar›m›zdaki örnekler
U/IU oran› aç›s›ndan daha yüksek bir de¤ere, yani daha
k›sa bir ventral ›ﬂ›n (I)’a sahiptirler. Ayr›ca zürafalardaki
E. e. f. tricaudatum’un daha uzun yap›l› oldu¤u, U/G
oran›n›n oldukça yüksek oluﬂundan kolayca anlaﬂ›l›r.

B. GÖÇMEN

ﬁekil 13.

Di¤er bir aç›dan bak›ld›¤›nda, ayni co¤rafi bölgede
yaﬂayan koyunlar›m›z (65) ile s›¤›rlar›m›zda bulunan bu
formaya ait örnekler aras›ndaki benzerlik dikkati çekecek
derecede fazlad›r. Dolay›s› ile de¤iﬂik araﬂt›r›c›larca verilen
de¤erler aras›ndaki farkl›l›klar›n nedeninin, konak türlerin
farkl› oluﬂu yan›nda, de¤erlendirilen örneklerin farkl›
co¤rafik kökenli oluﬂlar›ndan da kaynaklanabilece¤i
söylenebilir. Bu forma Caudatum serisi’nin üçüncü
üyesidir.
Banerjee (39) Hindistan’daki ineklerden 3 kaudal ›ﬂ›nl›
yeni bir türü, Epidinium bovis’i tan›mlam›ﬂt›r. Araﬂt›r›c› bu
türün diagnostik özellikleri olarak “kaudal ›ﬂ›nlar›n eﬂit
uzunlukta ve vücudun daha iri oluﬂu”’nu vermiﬂtir. Eﬂit
uzunlukta 3 kaudal ›ﬂ›n taﬂ›yan bireylere s›¤›rlar›m›zda
(27 no’lu s›¤›r) da oldukça düﬂük bir oranda (%7.69)
rastlanm›ﬂ, ancak varyasyon olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Kaudal ›ﬂ›nlanmaya dayal› tür yap›m›n›n hatal› oldu¤u,
bu karakterde gözlenen çok geniﬂ varyasyonlardan dolay›
kesindir. Banerjee (39) taraf›ndan bu tür için verilen
morfometrik de¤erler [U=174.16 (150-200) µm,
G=87.5 (70-120) µm, kaudal ›ﬂ›n uzunluklar›=50-85
µm] de ﬂu ana dek E. e. f. tricaudatum için
belirlenenlerden oldukça büyük olup, önceden rapor
edilen ve bu çal›ﬂmada saptanan verilerle süreklilik
göstermez. Di¤er bir deyiﬂle bir iç içe girme durumu
sözkonusu de¤ildir. Benzer ﬂekilde sadece hücre
büyüklü¤ünü esas alarak tür tesis etmenin de uygun

Caudatum serisine dahil
formlardan üç ›ﬂ›nl› Epidinium
ecaudatum f. tricaudatum’un
MFS uygulanm›ﬂ bir bireyine
iliﬂkin fotomikrograf (soldan).

olmad›¤› de¤iﬂik araﬂt›r›c›larca (30, 62, 75, 84) ortaya
konmuﬂtur.
Vücut boyutlar›ndaki önemli farkl›l›klardan dolay› E.
bovis’i en az›ndan ﬂimdilik E. e. f. tricaudatum’un sinonimi
olarak kabul etmek uygun düﬂmemekle birlikte, bu
siliyat›n da forma düzeyinde ele al›nmas› gerekir. Çünkü
kaudal bölge haricinde temel yap› E. ecaudatum’daki
gibidir. Yukar›da de¤inilen nedenlerden dolay› bu siliyat›n
da çal›ﬂmam›zda belirlenen önceden tan›mlanm›ﬂ di¤er
Epidinium’lar gibi forma düzeyinde, E. e. f. bovis olarak
ve Caudatum serisi içerisinde ele al›nmas›n› önermekteyiz.

Epidinium ecaudatum forma quadricaudatum
(Sharp, 1914) (22)
[ﬁekil 14, 15a ve b; Tablo 8, 9]

Diplodinium ecaudatum forma quadricaudatum Sharp,
1914, Univ. Calif. Publ. Zool., 13: 93-94, fig. 9, Pl. 5.
Ophryoscolex ecaudatus forma quadricaudatus Dogiel,
1926, Ann. de Parasit., 4: 254.
Epidinium quadricaudatum Crawley, 1923, Nat. Sci.
Philad., 75: 412; Kofoid and Mac Lennan, 1933, Univ.
Calif. Publ. Zool., 39: 10-11, fig. B-3, 4, Pl. 1.
Diagnosis: Posteriora do¤ru giderek daralan vücudun
arka ucunda 4 adet bariz kaudal ›ﬂ›n mevcuttur. Ventral
›ﬂ›n daima di¤erlerinden daha uzundur.
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Deskripsiyon: Buraya kadar s›¤›rlar›m›zdan tesbit
edilmiﬂ ve tan›mlanm›ﬂ olan di¤er Epidinium ecaudatum
formalar›na göre pekçok morfometrik karakter (U, G, IU,
MaU, MaU/MaG) aç›s›ndan ortalama olarak en yüksek
de¤erlere sahiptir (Tablo 8). En uzun olan preanal veya
ventral ›ﬂ›n, vücudun posteroventral ucundan ç›karak
vücudun ventral kenar› ile yaklaﬂ›k 25°-30°’lik bir aç›
yapacak ﬂekilde dorsale do¤ru yönelir (ﬁekil 15a) ve
bazen (15 örne¤in 2’sinde, %13.33) uç k›sm› anteriora
do¤ru k›vr›l›r (ﬁekil 14B). Lateral ›ﬂ›nlar aﬂa¤› yukar› eﬂit
uzunlukta (12.50-28.00 µm)’d›r. Dorsalde yeralan ›ﬂ›n
ise lateralde bulunanlara oranla nispeten daha büyüktür
(17.50-32.50 µm) (ﬁekil 14A ve B). Dorsal ve ventralde
konumlananlar d›ﬂ›nda, lateralde yer alan ›ﬂ›nlar›n
yerleﬂimleri de¤iﬂkendir. Bu nedenle incelenen 15 örne¤in
13’ünde (%86.67) kaudal ›ﬂ›nlanma modeli I+II+IV+V,
geri kalan di¤er 2’sinde (%13.33) ise I+III+IV+V
ﬂeklindedir (ﬁekil 14C).
Da¤›l›ﬂ›: Geniﬂ fakat evrensel olmayan bir da¤›l›ﬂa
sahiptir. Örne¤in Kalifornia (A.B.D.)’daki evcil s›¤›rlarda
(22) yayg›n bir ﬂekilde rastlanmas›na karﬂ›n Iowa
(A.B.D.)’daki s›¤›rlarda (32) tesbit edilmemiﬂtir. Ayr›ca

Japonya (56, 57, 84), Yeni Zelanda (43), Çin (35),
Seylan (1, 54), Filipinler (51), Tayland (49), Endonezya
(53) ve Rusya (2)’daki s›¤›rlarda (Bos taurus, Bos indicus
ve Bos javanicus) da belirlenmiﬂtir.
S›¤›rlardan baﬂka evcil A.B.D (33) ve ülkemizdeki
(65) koyunlardan, Kanada’daki Misk öküzlerinden (30) ve
G. Afrika’daki zürafalardan (28) kay›tlar mevcuttur.
S›¤›rlar›m›zdaki en düﬂük görülme s›kl›¤› (%3.33)
ve en düﬂük bulunma oran› (%0.05)’na sahip E.
ecaudatum formas›d›r (Tablo 2). Sadece 27 no’lu s›¤›rda
belirlenmiﬂtir. Bu s›¤›rdaki mililitredeki toplam siliyat
say›s›n›n 1.60x105 oldu¤u gözönünde tutulursa, 1 ml’lik
iﬂkembe s›v›s›nda bu formaya dahil siliyat say›s›n›n
yaklaﬂ›k 80 oldu¤u söylenebilir. Çok fazla tür ve yo¤un
protozoon hücresi içeren bir s›¤›rda, sözkonusu formaya
dahil siliyatlar› görmek ve incelemek oldukça zordur. Bu
nedenle de¤erlendirilebilen hücre say›s› (n=15) di¤er
formalara göre oldukça düﬂük kalm›ﬂt›r.
Taksonomik De¤erlendirme: Tablo 9’dan da kolayca
görülebilece¤i gibi üllkemiz s›¤›rlar›ndaki Epidinium
ecaudatum f. quadricaudatum’a dahil örnekler daha çok
ﬁekil 14.

30 µm
B
Sa¤

II
IV
I

Dorsal

Ventral

V

III
I

IV
V

A
Sol
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Epidinium ecaudatum f.
quadricaudatum. I+II+IV+V (A)
ve I+III+IV+V (B) ﬂeklinde
kaudal ›ﬂ›nlanma modeli
gösteren bireylerde total (A) ve
kaudal bölge (B) görünüﬂleri
ile bu bireylerdeki kaudal
›ﬂ›nlanma modellerini göteren
temsili çizimler (C).

Epidinium Crawley, 1923 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakk›nda Morfolojik ve Taksonomik Araﬂt›rmalar

ﬁekil 15.

Tablo 8.

Caudatum serisine dahil
formladan dört ›ﬂ›nl› Epidinium
ecaudatum
f.
quadricaudatum’un
MFS
uygulanm›ﬂ bireylerine iliﬂkin
fotomikrograflar [a soldan, b
dorsalden görünüﬂler].

De¤iﬂik araﬂt›r›c›lar taraf›ndan Epidinum ecaudatum f. tricaudatum için bildirilen morfometrik bulgular (Ölçümler µm cinsindendir).

Karakterler

U
G
IU
MaU
MaG
MiU
U/MaU
U/G
MaU/MaG
U/IU

B. GÖÇMEN

Min.-Max.

M

110.00-140.00
47.50-52.75
27.50-45.00
62.50-81.25
9.25-12.50
5.00-8.25
1.52-1.93
2.26-2.68
5.10-8.13
2.50-4.46

120.42
50.10
37.92
70.58
10.83
7.13
1.71
2.40
6.58
3.22

Epidinium ecaudatum
f. quadricaudatum
[S›¤›r 27] n= 15
SD

Dogiel (2) ve Torun. (65) taraf›ndan de¤erlendirilen
örneklere benzerdir. Konak tür farkl›l›¤›na ra¤men
gözlenen bu benzerlik, ancak benzer beslenme koﬂullar›
ve hatta ayni co¤rafik alan› paylaﬂma ile aç›klanabilir.
Dogiel (2) Rusya’daki örneklerde kaudal ›ﬂ›nlanma
modelinin 3 tipte oldu¤unu rapor etmiﬂtir. Bunlar
görülme s›kl›¤›na göre s›ras›yla I+II+IV+V, I+II+III+V ve
I+III+IV+V ﬂeklindedir. S›¤›rlar›m›zda bunlardan sadece
birinci ve üçüncü tipler saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 14C). Kofoid
and MacLennan (1) ise Zebu s›¤›rlar›nda sadece birinci
tipin bulundu¤unu bildirmiﬂtir. Görünüﬂ olarak kaudal

9.63
1.88
4.76
7.29
1.25
0.81
0.11
0.12
0.93
0.42

SE
2.49
0.49
1.23
1.88
0.32
0.21
0.03
0.03
0.24
0.11

›ﬂ›nlanma modellerinde de gerek konak içi, gerek konak
türler aras› ve gerekse yerleﬂime ba¤l› olarak
varyasyonlar olabilmektedir. Bununla birlikte E. e. f.
quadricaudatum için birinci tip (I+II+IV+V)’in daha bask›n
oldu¤u ortaya ç›kar. Bu durum bilateral simetrinin
korunmas› ile ilgili bir e¤ilimi yans›tacak özelliktedir.
Vücudun posterior ucunda bariz kaudal ›ﬂ›n yada
›ﬂ›nlar taﬂ›yan Caudatum serisi’nin s›¤›rlar›m›zdaki
dördüncü üyesidir. Bundan önce de¤inilen formalar gibi,
kaudal bölge haricinde türün tip formas› E. e. f.
ecaudatum ile ayni temel yap›ya sahiptir.
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Tablo 9.

De¤iﬂik araﬂt›r›c›lar taraf›ndan Epidinum ecaudatum f. quadricaudatum için bildirilen morfometrik bulgular (Ölçümler µm cinsindendir).

Kaynak

Ülke

Konak

U

G

U/G

IU

U/IU

Dogiel (2)

Rusya

Bos taurus

——-

——-

Seylan

Bos indicus

2.29

Türkiye

Ovis aries

Kleyhans and
Van Hoven (28)
ﬁimdiki Çal›ﬂma

Güney
Afrika
Türkiye

Giraffa camelopardalis

51
(48-52)
50
(44-63)
32
(24-38)
50
(48-53)

42
(16-70)
26
(20-35)
38
(25-40)
——-

2.86

Kofoid and
MacLennan (1)
Torun. (65)

119
(100-140)
116
(110-119)
113
(100-130)
92
(76-109)
120
(110-140)

Bos taurus

Epidinium ecaudatum forma cattanei (Fiorentini,
1889) (19)
[ﬁekil 16ve 17 , Tablo 10]

Diplodinium cattanei Fiorentini, 1889, Thessis Pavia
(Pavia, frar. Fusi), pp. 16-17, figs. 4-5, Pl. 3.
Diplodinium ecaudatum forma cattanei Becker and
Talbott, partim, 1927, Ibid., 1: 355.
Ophryoscolex cattaneoi Da Cunha, 1914, Mem. Inst.
Oswaldo Cruz, 6: 62, 63.
Ophryoscolex fasciculus Awerinzew und Mutafowa,
1914, nec Epidinium ecaudatum forma parvicaudatum
Awerinzew und Mutafowa, 1914, Arch. Protistenkd., 33:
112-114, fig. 4.
Ophryoscolex fasciculus forma cattaneoi Dogiel,
1926, Ann. de Parasit., 4: 254.

Tablo 10.
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2.89
2.40

3.77
——-

38
(28-45)

3.22

Epidinium cattanei Crawley, 1923, Nat. Sci. Philad.,
75: 412; Kofoid and MacLennan, 1933, Univ. Calif. Publ.
Zool., 39: 13-14, fig. C-1, 2, Pl. 1.
Epidinium ecaudatum forma fasciculus Dogiel, 1927,
Arch. Protistenkd., 59: 171-173, fig. 98. nec Epidinium
ecaudatum forma cattaneoi Dogiel, 1927, Arch.
Protistenkd., 59: 169-171, fig. 97 (Bkz. Epidinium
ecaudatum forma parvicaudatum Awerinzew und
Mutafowa, 1914).
Diagnosis: Vücudun posterior ucunda 5 adet oldukça
uzun ve düz kaudal ›ﬂ›n bulunur, ventral ›ﬂ›n di¤erlerine
oranla daha uzundur.
Deskripsiyon: Posterior uç haricinde hemen hemen
di¤er tüm yap›sal düzenlenme bundan önce de¤inilen
formalarda oldu¤u gibidir. Bununla birlikte vücut di¤er

S›¤›r 12 ve s›¤›r 28’deki Epidinium ecaudatum f. cattanei populasyonlar›nda çeﬂitli karakterlere iliﬂkin istatistik özetler.

Karakterler

U
G
IU
MaU
MaG
MiU
U/MaU
U/G
MaU/MaG
U/IU

2.27

1.92

Epidinium ecaudatum
f. cattanei
[S›¤›r 12] n= 26

Epidinium ecaudatum
f. cattanei
[S›¤›r 28] n=26

Epidinium ecaudatum
f. cattanei
[Total] n= 52

Min.-Max.

M

SD

Min.-Max.

M

SD

Min.-Max.

M

SD

SE

CD

75.00-112.50
37.50-52.50
55.00-97.50
42.50-70.00
10.00-12.50
f4.50-7.50
1.52-2.24
1.94-2.50
3.78-6.22
1.13-1.67

97.88
46.64
70.67
53.46
11.49
6.21
1.84
2.09
4.68
1.40

9.92
4.00
9.74
6.79
0.79
0.98
0.18
0.14
0.71
0.16

70.00-107.50
26.25-52.50
43.00-82.50
36.25-66.25
6.00-12.50
3.75-7.00
1.48-2.07
1.88-2.64
4.00-8.83
1.14-1.83

86.20
38.03
62.46
49.04
8.84
5.33
1.78
2.27
5.73
1.39

11.46
6.32
9.14
9.40
1.63
0.82
0.14
0.21
1.56
0.19

70.00-112.50
26.25-52.50
43.00-97.50
36.25-70.00
6.00-12.50
3.75-7.50
1.48-2.24
1.88-2.64
3.78-8.83
1.13-1.83

92.04
42.33
66.57
51.25
10.16
5.77
1.81
2.18
5.20
1.39

12.14
6.86
10.23
8.42
1.85
1.00
0.16
0.20
1.31
0.17

1.68
0.94
1.42
1.17
0.26
0.14
0.02
0.03
0.18
0.02

0.50
0.83
0.44
0.27
1.10
0.24
0.19
0.51
0.46
0.29

Epidinium Crawley, 1923 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakk›nda Morfolojik ve Taksonomik Araﬂt›rmalar

ﬁekil 16.

B. GÖÇMEN

Epidinium ecaudatum f.
cattanei. Soldan (A), dorsalden
(B) ve sa¤dan (C) total
görünüﬂler ile kaudal ›ﬂ›nlanma
modeli (D).

30 µm

A

C

II
I

III
V

IV

Dorsal

Ventral

Sa¤

Sol

D
B

formalar›nkine oranla (E. e. f. ecaudatum hariç, Tablo 3)
nispeten daha k›sad›r (Tablo 10). Posterior uçtaki vücut
marjini önceki formalardakinden farkl› olarak
yuvarla¤›ms› de¤ildir, daha çok trunkat (aniden düzleﬂen)

görünüﬂlüdür. Bu durum büyük olas›l›kla maksimum
derecede geliﬂmiﬂ kaudal ›ﬂ›nlara sahip oluﬂundan
kaynaklan›r.
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ﬁekil 17.

Bir ventral (I), 2 sa¤ (II ve III), 1 dorsal (IV) ve 1 sol
(V) olmak üzere toplam 5 adet oldukça uzun kaudal ›ﬂ›na
sahiptir (ﬁekil 16). Ventral ›ﬂ›n di¤er 4 ›ﬂ›ndan daima daha
uzundur. Gözden geçirilen 52 örne¤in tamam›nda en k›sa
[27.50-52.50 µm] olarak saptanan kaudal ›ﬂ›n ise sa¤
dorsolateralde yeralan III no’lu ›ﬂ›nd›r (ﬁekil 17a). Her ›ﬂ›n
nispeten geniﬂ bir kaideye sahiptir, fakat distal 2/3’lik
k›s›mlar›nda daha incedirler (ﬁekil 17). Posteriora do¤ru
kabaca düz olarak uzan›rlar ve çok az içe do¤ru k›vr›lma
(inkurvasyon) e¤ilimi gösterirler. Bununla birlikte en az
ve en fazla inkurvasyon e¤ilimine sahip ›ﬂ›nlar s›ras›yla
ventral (preanal, I) ve dorsal (IV)’de bulunanlard›r. Iskelet
plaklar› görünüﬂ olarak di¤er E. ecaudatum formalar›na
oranla nispeten daha k›sa ay›rt edilir (ﬁekil 16 C).
Makronukleus iki ucu sivri uzam›ﬂ çubuk ﬂekillidir ve
daha çok bir merce¤i and›r›r (lentikular): dorsal orta
k›sm› konkav, ventral orta k›sm› ise konveks olacak
ﬂekildedir. Dorsal’den bak›lan örneklerde (ﬁekil 16B),
makronukleusun sol taraf›nda s›¤ bir depresyon görülür.
S›¤›rlar›m›zda belirlenmiﬂ olan iki populasyon (s›¤›r 12 ve
28)’una iliﬂkin morfometrik bulgular Tablo 10’da
özetlenmiﬂtir.
Da¤›l›ﬂ›: Geniﬂ bir da¤›l›ﬂ sergiler. Ayni bölgeden
incelenen hayvanlar›n az bir k›sm›nda gözlenir, di¤er bir
deyiﬂle düﬂük bir görülme s›kl›¤›na sahiptir (8). Bununla
birlikte Imai and Ogimoto (49) bu siliyat› Tayland’daki
Zebu s›¤›rlar›nda oldukça yüksek bir görülme s›kl›¤›
(%25) ile rapor etmiﬂlerdir. Italya (19), Rusya (2, 23),
456

Caudatum serisine dahil
formalardan
beﬂ
›ﬂ›nl›
Epidinium ecaudatum f.
cattanei’nin MFS uygulanm›ﬂ
bireylerine
iliﬂkin
fotomikrograflar [a soldan, b
sol ventralden görünüﬂler].

A.B.D. (32), Brezilya (20), Japonya (56, 57) ve Çin
(35)’deki evcil s›¤›rlardan, ayr›ca daha önceden de ifade
edildi¤i gibi Tayland (49) ve Hindistan (1, 39)’daki Zebu
s›¤›rlar›ndan bildirilmiﬂtir.
S›¤›rlar haricinde Hindistan’daki evcil keçi (Capra
hircus)’lerden (38), Japonya (85) ve Çin (34)’deki evcil
koyunlardan bilinmektedir. Ülkemiz koyunlar›nda (64)
saptanmam›ﬂ olmas› bu forman›n evrensel olmayan
da¤›l›ﬂ›na ilginç bir örnek oluﬂturur. Gözden geçirilen 30
s›¤›r›n 4’ünde (%13.33) ikisinde nispeten yüksek
yo¤unlukta olacak ﬂekilde (Tablo 2) belirlenmiﬂtir.
Taksonomik De¤erlendirme: Epidinium ecaudatum
f. cattanei Caudatum serisinin s›¤›rlar›m›zda belirlenen
beﬂinci üyesi olmas›na ra¤men, tesbit edildi¤i s›¤›rlarda
serinin di¤er baz› üyeleri (E. e. f. bicaudatum, E. e. f.
tricaudatum ve E. e. f. quadricaudatum) yokken
gözlenmiﬂtir (Tablo 2). Bu durum E. e. f. cattanei’yi di¤er
formalardan farkl› k›lar ve bu forman›n farkl›laﬂmas›n›n
türün en basit üyeleri E. e. f. ecaudatum veya E. e. f.
pentodonta’dan olabilece¤ini iﬂaret eder. Bununla birlikte
kaudal ›ﬂ›nlanmay› uyaran faktör veya faktörlerin ne
oldu¤unu anlamak güçtür ve ayr›nt›l› çal›ﬂmay› gerektirir.
Dogiel (2) ve Hsiung (34, 35)’un E. e. f. cattanei
olarak tan›mlad›klar› organizmalar, daha çok E. e. f.
parvicaudatum’u, E. e. f. fasciculus olarak tan›mlad›klar›
organizmalar da E. e. f. cattanei’yi and›r›r. Bu durum
gerek Dogiel (2) nin vermiﬂ oldu¤u orjinal çizimlerden

B. GÖÇMEN

(ﬁekil 97, sayfa 170 ve ﬁekil 98, sayfa 172) gerekse
Hsiung (34, 35)’un bu organizmalara iliﬂkin
tan›mlamalar›ndan kolayl›kla anlaﬂ›l›r.

E. e. f. cattanei ilk olarak ‹talya’daki evcil s›¤›rlardan
Fiorentini (19) taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olmakla birlikte,
daha sonra Awerinzew und Mutafówa (23) ayni hayvan›
Rusya’daki s›¤›rlardan Ophryoscolex fasciculus ﬂeklinde
yeni bir tür olarak tan›mlam›ﬂlard›r (ﬁekil 4, sayfa 113114). Sözkonusu iki araﬂt›r›c› (23) daha k›sa 5 kaudal
›ﬂ›na sahip bir k›s›m siliyat› da bu türe dahil olacak ﬂekilde
var parvicaudata (ﬁekil 5, sayfa 114) olarak
isimlendirmiﬂtir. Crawley (18) taraf›ndan Epidinium
cinsinin tesis edilmesi ile birlikte sözkonusu siliyatlar bu
cinse yerleﬂtirilmiﬂtir. Dogiel (2) bu yerleﬂtirmeyi
yaparken prioriteye uygun olarak fasciculus’u cattanei’nin
sinonimi olarak alaca¤› yerde, var. parvicaudatum’u
sinonim kabul etmiﬂtir. Bu kar›ﬂ›kl›k Kofoid and
MacLennan (1)’›n revizyonuna kadar sürmüﬂtür. Bugün
art›k fasciculus’un, cattanei’nin sinonimi oldu¤u kesin
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r (8). Bununla birlikte Awerinzew
und Mutafówa (23)’n›n fasciculus’un variyetesi olarak
tan›mlad›¤› daha k›sa kaudal ›ﬂ›nlara sahip parvicaudata
geçerlidir. Çünkü bu karakter aç›s›ndan sözkonusu siliyat
ve E. e. f. cattanei’ye iliﬂkin günümüze de¤in elde edilen
morfometrik de¤erler hiçbir zaman iç içe girmez.
S›¤›rlar›m›zda
belirlenmemiﬂ
olmas›na
karﬂ›n,
koyunlar›m›zda (65) saptanm›ﬂt›r. En uzun olan ventral
›ﬂ›n›n uzunlu¤u, daima vücut uzunlu¤unun yar›s›ndan çok
daha k›sad›r [U/IU oran›=2.94-3.38] (65). E. e. f.
cattanei’de ise bu uzunluk, daima vücut uzunlu¤unun
yar›s›ndan daha fazlad›r [U/IU oran›=1.39 (1.13-1.83)].
Yanl›ﬂ isimlendirme yapm›ﬂ olmas›na karﬂ›n her iki siliyat›
(E. e. f. cattanei ve E. e. f. parvicaudatum) da ayni konak
türde belirleyebilen Dogiel (2)’in verileri dikkate
al›nd›¤›nda U/IU oran›n›n E. e. f. cattanei (araﬂt›r›c›ya göre
E. e. f. fasciculus)’de 1.26 (1.08-1.37), E. e. f.
parvicaudatum (araﬂt›r›c›ya göre E. e. f. cattanei)’da ise
2.82 (2.91-3.73) ﬂeklinde oldu¤u ortaya ç›kar. Zebu
s›¤›rlar›nda sadece E. e. f. cattanei’yi gözleyen Kofoid and
MacLennan (1)’n›n bu özelli¤e iliﬂkin bulgular› ise bütün
›ﬂ›nlar› kapsayacak ﬂekilde 0.71-1.15 aras›nda de¤iﬂir. Bu
durum Hindistan’daki s›¤›rlarda yaﬂayan E. e. f.
cattanei’nin kaudal ›ﬂ›nlar›n›n vücut uzunlu¤una göre,
gerek Dogiel (2) gerekse s›¤›rlar›m›zdan tesbit
edilenlerden çok daha uzun oldu¤unu iﬂaret eder ve büyük
bir olas›l›kla konak tür yahut co¤rafik yerleﬂime ba¤l› bir
farkl›l›k olarak not edilmelidir.

Makronukleusun ﬂekli aç›s›ndan gerek Dogiel (2) ve
gerekse Kofoid and MacLennan (1) taraf›ndan verilen
orjinal çizimler ile tan›mlamalar dikkate al›nd›¤›nda, hem
sözkonusu iki çal›ﬂma hem de bizim bulgular›m›z aras›nda
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Dogiel (2) bu organeli sa¤dan
bak›lan örneklerde iki ucu sivri bir mekik yahut mercek
ﬂeklinde tan›mlarken, Kofoid and MacLennan (1) ayni
bak›ﬂ aç›s›ndan makronukleusu ön yar›s› oldukça kal›n,
arka yar›s› ise daha ince olacak ﬂekilde resmetmiﬂtir.
S›¤›rlar›m›zda bulunan E. e. f. cattanei örneklerinde ise
sözkonusu organel dorsal orta k›sm› konkav, ventral orta
k›sm› ise konveks olacak ﬂekilde bükülme gösteren
uzam›ﬂ çubuk ﬂekillidir ve bu haliyle daha çok bu formay›
ikinci kez gözleyip, makronukleusun ﬂekli hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi veren Awerizew und Mutafówa (23)’n›n
örneklerine benzerlik gösterir. Görünüﬂ olarak bu
karakter konak hayvana veya yerleﬂime ba¤l› sürekli
varyasyonlara sahiptir ve s›n›fland›rma aç›s›ndan önemli
farkl›l›klar olarak kabul edilemezler.
S›¤›rlar›m›zda tesbit edilen Epidinium ecaudatum’a
dahil formalar aras›nda, maksimum derecede geliﬂmiﬂ
kaudal ›ﬂ›nlanma gösteren tek forma olarak kaydedilmiﬂ
olmas›na ra¤men, E. e. f. cattanei vücut ve
makronukleusa ait ölçümler (U, G, MaU, MaG) aç›s›ndan
di¤er ›ﬂ›nl› formalara göre daha k›sa belirlenmiﬂtir (Tablo
10). Büyük bir olas›l›kla bunun nedeni, sözkonusu siliyat›n
farkl› bir konakta (S›¤›r 28) bulunan populasyonunu
de¤erlendirmek zorunda kalm›ﬂ olmam›zd›r. Çünkü ayni
formaya ait iki farkl› konakta bulunan populasyonlar›n
sözkonusu oransal olmayan morfometrik özellikler
aç›s›ndan farkl› olabilece¤i yine bu çal›ﬂmada E. e. f.
caudatum için gösterilmiﬂtir (Tablo 5, CD>1.28). Dolay›s›
ile e¤er karﬂ›laﬂt›ma ve istatistik analizlerde kullan›lan
veriler di¤er formalar gibi E. e. f. cattanei için de ayni
konaktan (S›¤›r 27) sa¤lanabilmiﬂ olsayd› varyans
analizinde bariz olarak gözlenen bu farkl›l›k (p<10-3)
tamamen ortadan kalkm›ﬂ olabilirdi.
Esas vücut yap›s› tamamen Epidinium ecadatum’u
and›ran ve sadece posterior uçtaki kaudal ›ﬂ›nlanma
yap›s›na dayan›larak önceden baz› araﬂt›r›c›larca (1, 8,
30) tür düzeyinde ele al›nan fakat bu çal›ﬂmada
belirlenmemiﬂ olan di¤er baz› Epidinium’lar da bu
çal›ﬂman›n sonuçlar› dikkate al›narak E. ecaudatum’un
formalar› olarak kabul edilmiﬂlerdir. Bunlardan E. e. f.
parvicaudatum (23), E. e. f. rusa (39) ve E. e. f.
capricornisi (60), E. e. f. cattanei gibi 5 adet bariz kaudal
›ﬂ›na sahiptirler ve Caudatum serisinin di¤er elemanlar›n›
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oluﬂtururlar. E. e. f. cattanei’den ya (i) daha k›sa kaudal
›ﬂ›nlara (E. e. f. parvicaudatum), yahut (ii) tamam› eﬂit
uzunlukta olan kaudal ›ﬂ›nlara (E. e. f. rusa) veyahutta (iii)
serbest uçlar› bifurkat (ikiye çatall›) veya trifurkat (üçe
çatall›) kaudal ›ﬂ›nlara (E. e. f. capricornisi) sahip olmalar›
ile farkl›d›rlar. Bu özellikler ayni zamanda sözkonusu
siliyatlar› hem türün di¤er formalar›ndan hem de
birbirlerinden kesin olarak ay›rt ettirir.
Çal›ﬂmam›zda kaydedilmeyen fakat temel vücut yap›s›
dikkate al›nd›¤›nda E. ecaudatum ve posterior ucunda
bariz bir kaudal ›ﬂ›n taﬂ›mas› ile de Caudatum serisi içinde
ele al›nan di¤er bir siliyat ise E. e. f. homatum (80)’dur.
E. e. f. cattanei’den oldukça farkl› olan bu siliyat, bir adet
bariz ventral kaudal ›ﬂ›na sahip oluﬂu ile en fazla E. e. f.
caudatum’a benzerdir. Farkl› olarak vücudun
posterodorsal k›sm› bir lobu and›racak ﬂekilde oldukça
kal›nd›r ve sitoprokt düzeyinin gerisine uzan›r.

Genel De¤erlendirme ve Sonuçlar

Epidinium cinsine dahil bugüne dek temelde sadece
kaudal ç›k›nt› say›s›, uzunlu¤u ile ﬂekline dayan›larak
tan›mlanm›ﬂ ve bu çal›ﬂmada da belirlenmiﬂ olan siliyatlar,
çeﬂitli karakterler aç›s›ndan (ﬁekil 1 ve 2) gerek kar›ﬂ›k
haldeki frekans histogramlar› gerekse varyans analizi
kullan›larak istatistiki olarak de¤erlendirildi¤inde,
bunlar›n Kofoid and MacLennan (1)’n›n iddia etti¤i ﬂekilde
ayr› ayr› türler halinde de¤il de, Dogiel (2) taraf›ndan öne
sürüldü¤ü gibi Epidinium ecaudatum’a dahil farkl›
formalar olarak kabul edilmesi gerekti¤i kesin olarak
ortaya konmuﬂtur. Bunun yan›nda s›¤›rlar›m›zda tesbit
edilmemiﬂ olan ve sadece kaudal yap› aç›s›ndan farkl› olan
baz›
Epidinium’lar›n
(homatum,
capricornisi,
parvicaudatum ve rusa) da E. ecaudatum’un formalar›
olarak ele al›nmas› gerekti¤ine iﬂaret edilmiﬂtir.
Latteur (78, 79) taraf›ndan önceden sadece Afrika
antiloplar› (Tragelaphus scriptus)’dan E. dactylodonta
türüne dahil olacak ﬂekilde rapor edilmiﬂ siliyat formalar›,
bu çal›ﬂma ile ikinci kez kay›t edilmiﬂlerdir. Tür düzeyinde
yeterince ay›rt edici karaktere sahip olmayan bu siliyatlar
da yukar›da de¤inilen nedenlerden dolay› priorite ilkesi
(67) gözönünde tutularak E. ecaudatum’a taﬂ›nm›ﬂlard›r.
Dogiel (2) taraf›ndan Rusya’daki Ren geyiklerinden
tan›mlanm›ﬂ olan E. e. f. gigas da benzer sebeplerle E. e.
f. ecaudatum’un sinonimi olarak kabul edilmiﬂtir. Di¤er
taraftan Noirot-Timothée (83) Kamerun’daki zürafalarda
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yeni bir türden (E. camerounense) bahsetmiﬂ olmakla
birlikte, sözkonusu siliyat› tan›mlamam›ﬂt›r. Bu yüzden
geçersiz kabul edilmelidir. Ayr›ca Da Cunha (20)
al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda vücüdunun posteroventral k›sm›ndan
ventral kaudal ›ﬂ›n›n ucuna kadar uzanan ilave bir iskelet
pla¤›na sahip E. caudatum’yi, Van Hoven (27) ise tek
iskelet pla¤›na sahip bir baﬂka tür E. lunatus’u
tan›mlam›ﬂlard›r. Hernekadar bu türler ﬂimdiye dek
Epidinium cinsi içinde s›n›fland›r›lm›ﬂlarsa da, sözkonusu
özellikler (iskelet pla¤› say›s›) iﬂkembe siliyatlar›n›n büyük
ço¤unlu¤unun dahil oldu¤u Entodiniomorphida ordosu
içindeki s›n›fland›rmada, cins karakterleri olarak yayg›n
ﬂekilde kullan›lmaktad›r (1, 2, 5, 8). Bu nedenle
Epidinium cinsinin diagnosisine uymayan bu siliyatlar›n,
ayr› birer cins içerisinde s›n›fland›r›lmalar› taksonomik
kaideler aç›s›ndan daha uygun olur. Nitekim bu görüﬂ E.
lunatus’u tan›mlayan Van Hoven (27) ve Williams and
Coleman (8) taraf›ndan da ifade edilmiﬂtir.
Sonuç olarak Epidinium cinsine dahil s›¤›rlar›m›zda en
az›ndan ﬂimdilik tek tür [E. ecaudatum] ve bu türe dahil
toplam 11 forma [E. ecaudatum f. ecaudatum, E. e. f.
bulbiferum, E. e. f. diodonta, E. e. f. triodonta, E. e. f.
tetrodonta, E. e. f. pentodonta, E. e. f. caudatum, E. e. f.
bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. quadricaudatum,
E. e. f. cattanei.] belirlenmiﬂtir.

E. ecaudatum’a dahil siliyat formalar›, kaudal
›ﬂ›nlanmalar› esas al›narak sistematik aç›dan önem
taﬂ›mayan fakat sözkonusu siliyatlar›n tür düzeyi alt›ndaki
konak-içi yahut konaklar-aras› farkl›laﬂmalar›n› iﬂaret
etti¤i için anlaml› olan yeni bir gruplamaya tabi
tutulmuﬂtur. Tür üzerindeki farkl›laﬂmalar› ifade etti¤i
için ilk kez Kofoid and MacLennan (1) ve sonraki baz›
araﬂt›r›c›lar (8, 69) taraf›ndan kullan›lan “Grup” terimi
yerine, bir baﬂka nötr kategori (67) olan “Seri” terimi
tercih edilmiﬂtir. Buna göre E. ecaudatum’a dahil formalar
kaudal ç›k›nt› taﬂ›mayanlar [Ecaudatum serisi], lob yahut
lobcuk taﬂ›yanlar [Bulbi-dactylodonta serisi] ve ›ﬂ›n
taﬂ›yanlar [Caudatum serisi] ﬂeklinde gruplanm›ﬂt›r.
Araﬂt›mam›z›n konusunu oluﬂturan bu cinse dahil
siliyatlar, önceden Torun (65) taraf›ndan koyunlar›m›zdan
ilave olarak rapor edilen E. e. f. parvicaudatum ile birlikte,
di¤er ülkelerden kaydedilenlerle (1, 2, 8, 19-35, 38, 39,
41, 43-57, 60, 75-85) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ülkemizin
Epidinium ecaudatum’a dahil siliyat say›s› aç›s›ndan en
zengin [12 forma] oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ülkemizi 10
forma ile Uzakdo¤u (Japonya, Çin ve civar ülkeler)
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izlerken (5, 57, 60), Amerika k›tas› bu cins ve dolay›s› ile
türe dahil siliyat çeﬂitlili¤i aç›s›ndan 5 forma (43) ile en
fakir faunaya sahiptir.
Ayr›ca çal›ﬂmada saptanan siliyatlar›n s›¤›rlar›m›zdaki
görülme s›kl›klar› ve bulunma oranlar› Tablo halinde
özetlenmiﬂtir (Tablo 2). Epidinium ecaudatum’a dahil
siliyatlar aras›nda, s›¤›rlar›m›zda en yüksek ve en düﬂük
görülme s›kl›¤›na sahip olanlar (Tablo 2) s›ras›yla E. e. f.
ecaudatum (%43.33) ve E. e. f. quadricaudatum
(%3.33)’dur. Bu sonuç Japonya (57)’ dan bildirilenlerle
[%30.0-%3.3] oldukça benzer olmakla birlikte E. e. f.
ecaudatum s›¤›rlar›m›zda nispeten daha yüksek bir
görülme s›kl›¤›na sahiptir.
Çal›ﬂmam›z›n bulgular› ile önceden bu konuda
yay›nlanm›ﬂ tan›mlamalar dikkate al›nd›¤›nda Epidinium
ecaudatum’a dahil formalar için aﬂa¤›daki tayin anahtar›
önerilmektedir:
1.

Vücudun posterior ucu düz yuvarla¤›ms›d›r, hiçbir kaudal ç›k›nt›

8.

—— . Eﬂit de¤ildir, ventraldeki nispeten di¤erlerinden daha uzundur.
..............................................................E. e. f. tricaudatum
9.

—— . Dört de¤il, beﬂ adet kaudal ›ﬂ›n bulunur ..........................10
10.

dactylodonta Serisi.............................................................3
—— . Kaudal ç›k›nt›(lar) bariz ›ﬂ›n ﬂeklindedir ...............................

......................................................................................12
11.

Vücudun posteroventralinden bir adet lob veya diﬂ biçiminde

—— . Çatallanma gösterir: bifurkat veya trifurkatt›rlar .................
...............................................................E. e. f. capricornisi
12.

lobçuk ç›kar: bu say› iki (E. e. f. diodonta), üç .(E. e. f. triodonta),

—— . Ventral ›ﬂ›n daha uzundur, hiçbir zaman vücut uzunlu¤unun
yar›s›ndan daha k›sa de¤ildir ..........................E. e. f. cattanei
Yukar›da önerilen tayin anahtar› çal›ﬂmada elde edilen taksonomik
bulgular› özetledi¤i için, uluslararas› kullan›m de¤erini art›rmak amac›yla
‹ngilizce olarak aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
A Taxonomical Key for the Formae of Epidinium ecaudatum as
Follows:
1.

Iﬂ›n say›s› tektir ve vücudun posteroventralinden ç›kar .........5

—— . Iﬂ›n say›s› daha fazlad›r ....................................................6
5.

—— . Caudal process or processes present at posterior end ........2
2.

—— . Caudal process(es) as a distinct spine (Caudatum Series) ....4
3.

A lobe or a dentate lobule extends from the posteroventral of the
body ........................................................E. e. f. bulbiferum

Vücudun posterodorsal taraf› bir lobu and›racak ﬂekilde .........
oldukça kal›nd›r ve sitoprokt düzeyinin daha gerisine .............

—— . More than one dentate caudal lobule extend from the ..........

uzan›r ........................................................E. e. f. homatum

posterior of the body; they can be two (E. e. f. diodonta), ....
three (E. e. f. triodonta), four ......(E. e. f. tetrodonta) or five
(E. e. f. pentodonta).

yuvarla¤›ms› olup hiçbir zaman sitoprokt düzeyinin ...............
gerisine uzanmaz .......................................E. e. f. caudatum

4.

—— . Iﬂ›n say›s› ikiden fazlad›r ..................................................7
Kaudal ›ﬂ›n say›s› üçtür ......................................................8

—— . Üçten daha fazla say›da ›ﬂ›n mevcuttur ..............................9

A single spine extends from the posteroventral of the body ...
........................................................................................5

Vücudun posterior ucundan iki adet bariz kaudal ›ﬂ›n ç›kar .....
..............................................................E. e. f. bicaudatum

7.

Caudal process(es) as a lobe or dentate lobule (Bulbi-dactylodonta
Series) ..............................................................................3

—— . Vücudun posterodorsal taraf› kal›n de¤ildir, düz ..................

6.

Posterior end ofthe body rounded and smooth, without any
caudal processes (Ecaudatum Series). .........E. e. f. ecaudatum

dört (E. e. f. tetrodonta n.) veya beﬂ (E. e. f. pentodonta) adettir.
4.

Ventral ›ﬂ›n, vücut uzunlu¤unun yaklaﬂ›k 1/3’i kadar uzunluktad›r
......................................................... E. e. f. parvicaudatum

lobcuk ç›kar .............................................E. e. f. bulbiferum
—— . Vucudun poteriorundan daha fazla say›da diﬂ ﬂeklinde kaudal

Iﬂ›nlar›n serbest uçlar› çatallanma göstermez, basit yap›l›d›rlar
.........................................................................E. e. f. rusa

(Caudatum Serisi) .............................................................4
3.

Bütün ›ﬂ›nlar eﬂit uzunluktad›r .........................................11

—— . Eﬂit de¤ildir, ventral ›ﬂ›n di¤erlerinden nispeten daha uzundur

—— . posterior uçta kaudal ç›k›nt› yahut ç›k›nt›lar bulunur ...........2
Kaudal ç›k›nt›(lar) lob veya diﬂi and›ran lobçuk ﬂeklindedir (Bulbi-

Kaudal ›ﬂ›n say›s› dörttür, ventral ›ﬂ›n en uzunudur ...............
........................................................E. e. f. quadricaudatum

taﬂ›maz (Ecaudatum Serisi) ........................E. e. f. ecaudatum

2.

Bütün ›ﬂ›nlar eﬂit uzunluktad›r ...........................E. e. f. bovis

—— . There are more than one spine ........................................6
5.

Posterodorsal part of the body thickened as a lobe, ..............
which extends beyond the cytoproct level ....E. e. f. homatum

—— . Posterodorsal part of the body not thickened, is roundish ....
and smooth, and never extends beyond the cytoproct level ....
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.................................................................E. e. f. caudatum
6.

—— . The ventral spine longer, is never less than one half of the ..
body length ..................................................E. e. f. cattanei

Two distinct spines emerge from the posterior end of the body
..............................................................E. e. f. bicaudatum

—— . There are more than two spines .......................................7

Teﬂekkür

7.

Araﬂt›ma süresince Protozooloji sahas›ndaki üstün
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Hocam Prof. Dr. Nimet ÖKTEM’e, çal›ﬂman›n yay›nlanma
aﬂamas›nda çeﬂitli öneri ve taksonomi konusundaki engin
tecrübelerinden faydaland›¤›m Sayg›de¤er Hocalar›m
Prof. Dr. Necla ÖZET‹, Prof. Dr. Abidin BUDAK ve Prof.
Dr. Mehmet K. ATATÜR’e, literatür temininde ve iﬂkembe
siliyatlar› konusundaki de¤erli fikirlerini paylaﬂmakta iyi
niyetlerini eksik etmiyen Say›n Prof. Dr. Burk A.
DEHORITY (Ohio State University, Ohio, A.B.D.)’e, Say›n
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There are three spines ......................................................8

—— . There are more than three spines .....................................9
8.

All of the spines equal in length ........................ E. e. f. bovis

—— . The spines are not equal, the ventral one relatively longer than
the rest . ...............................................E. e. f. tricaudatum
9.

There are four caudal spines, the ventral one the longest ......
........................................................E. e. f. quadricaudatum

—— . Not four, but five caudal spines present ......................... 10
10.

All of the spines are of equal length .................................11

—— . The spines are not equal, the ventral one relatively ..............
longer ............................................................................12
11.

The tips of the spines not furcated, are simple in structure
.............................. E. e. f. rusa

—— . The tips of the spines bifurcate or trifurcate .......................
...............................................................E. e. f. capricornisi
12.

The ventral spine as long as almost 1/3 of the body length ....
............................................................ E. e. f. parvilunatus
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